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Viipur· önlerinde şiddetli 
muhar ere a ed·yor 

• 
Petsamo açıklqrında bek/iyen lngiliz filoları 
M oskova ve Berlinde heyecan uyandırdı 

---!!:..;:;!f~--~L•-ımııııı.---.ı.~-.-- - -

Sovyet Ba tiri~ 
• • . • 

Bir Sovyet - lngiliz ve 
harbi ne zaman ç1 

sk'a gitti 

etli Sovyet h ·· .. 
rma 

• 

ı··ıdü •• 
1 ~p~ş 

•• u 

Sovyef filosu
nun Karadeniz 
manevra ı arı 
Manevralara en 
yeni gemiler iş

tirak etti 
J\ıosko_.a, 23 (A.A.) - Roy

ter Ajansı bildiTiyor: 
Sivastopoldan alınan bir tel
grafta Karadenizdeki S-Ovyet 
filosunun uzun lnane\.·ralnrdan 
sonra üslerine döndiiklcri bil
dirilmektedir. 

Deniz kumanda hcy'etinc 
göre, manc\'rala.r tam bir ınu
vaffakıyetle b'tmistir. )iane"· 
ralnra istirak eden gcn1ilcrin 
üçte ikisinin tamanıen yeni ,.e 
son :ı:amnnlarda İn!<ia edilmiş 
olduğu söylenmcl tedir . 

Sahil muhafaza gcmilcrile 
t~~·yarcler de monevraJara iş~ 
Crak etmislerdir. 

• 

1 

Telg. lstanb111 ikdam • Tel. 23300 

Jürk- Sovyet hududun
da 350 bin asker ve 500 
tayyare tahşid edilmiş 
BU UYDURMA HABERİ STEFANI 
MOSKOV ADAN BiLDİRİYOR 

lfoıkova : 23 ( A.A. ) Stalanl ajansı bildlrlyor: 
Sovyet filosu org•n1 1 TOrklyede yapı·an ••kerl hazırlıkları 

tebarüz ettirerek Tılrklyenin yarım milyon askeri seferber ettı
ğ nl, bunlardan 350 bininin TUrk - Scvyet hududu boyunca tahild 
edlldlQinl yazmaktadır. 

Bundan mada Türkiye, hudut yaklnlnde hangarlar lnt• ettirmiş 
olup bu hangarlarda, yeni olmak Ozere 500 tanı lnglllz, Fransız 
ve Atnerikan tayyare~! buıunmaktadır. 

Arado'u Ajnrusının notu: 
Anadolu Ajansı bu haberin kat' yyen aslı olr'adığını bey . a l!" -

zundur 

---~-

Rus öldü 
j 

K o R D 1 N ASYO N ..,.,,..~n..;;;;;:...g~i l ı._,...·z ......... t ......... ag~g__._a....._r_~---~ e.,.,,...,...ri 
iyice beıleme;te &1e Almanyanın 

kümsü:c bırakmıya ~ 'fladı;tı zaman, .. ':...~-.J" 1 
HEYETi DÜN Avusturya ve Bohem-- . 

Yazan: Ah.idin Daver T O P l A N O 1 jya üzerinde uçtular .. 
~ J;1 üttefiklcrin }'in!r.n· 

'W U dıya)« _Jardınuan U artıyor. İngiltere • 
ıı.ln imdiye K: dar giındcrdiği 
silıibların düôü gazetelere ne~
rcdilen, ingiliz.lcrin liste-si, Lun~ 
dan sonra :t"inlerc yapacakıarı 
muavenetin çok daha biiy~k ola· 
cai:ma delildir. Yakında Fransa
nıu da Finlere ne kadar yardım 
elliğini öğreniriz. Diğer taraf • 
tan bir İngıliz filosunun Petsa • 
mo açıklar,ı.nda giiriinmüş olma· 
şı da havı• ınanıdardır. İngilte
renin', f'ı~landiyaya İngiliz gö -
nüllüleri gıtmesine müsaade et· 
miş olması ise, icabında binlerce 
İn;:iliz gönülıüsiinün lo"hı ordu· 
sur.un bo hıklarmı doldurmıya 
kobmasını tcınin edecektir. 

Müttefikler, Alman~·aya yar • 
dun eden v~ Finlandiya harbini 
bitirince Balkanıarla ~:akın ve 
orta şarkta harçkiıtta bulunma· 
aından süphc edilen Sov .vet Rus· 
yayı, Finlandiyada, azami dere
cede me gul etnıiye karar ver • 
mislerdir. İngiltere ile Fransayı, 
Finlere ,·ardıma sevkeden mü • 
him amiılcrden biri de budur. 
Sovyet Rusp, Finlandiya mace· 
rasını bıtirmeden ba ka taraf • 
lar;la harekete ge~enıiJceeği gi
bi, gittikçe artaı kend ihtiyaç· 
!arını tatmine çalışırkeı. Alman
yayı da ham medde, µetrol ve 
erzak bakımından bcsliyen1cz. 
tıJvvet Rusyaııın Aıncrikadan 
pclrol tedarik etmek "aziyetine 
düsıncsi, bu bahiste dıkkatc dc
i:cr bir şeydir. B;r taraftan miitle
.f.kıcrin Finlerc yardunı artırma· 
la . aığcr taraftan Taymis gaze
tesinin icabında, İngiliz • Fransız 
b" ı.: a kuvvetlerinin Bakü petrol
lenni tahrip edebileceklerini yaz
ması, bu defa do, İn~iltere ile L 
l ransanın, Sovyet Rus~·a ile harp 1 
et:nck istedikleri fikrini ortaya 
çıkardı. 1 

İkincikfuıun nihayetlerinde, bil-ı 
has~a Fransız matbuatında, Sov
yetlerc hem Finlandiyadan, hem 
de Karadenizden \'e Kafkasya · 
dnn taarnız etmenin muvafık o]a. 
cağı hakkında bazı neşriyat ya- , 
pıldı~'Jna, bu 6Ütuniarda işaret r 
etmislik. 

)::"'akın ~arkta, Fransız, İnırit•~ 
Hint. Anıstralra \'e y • ...ıJ, Al
o~ kU\'\'C(İeri"' • .ı.,;.ı tı larafın
bir ,.,.t ·• - :ı.J, rın So\.'VC( Rtıs• 

j'"''.u !>ar ı bir lıdrckele ı;eçecek
crı. şeklındc tcls.r cd lnıısti. 

d· Bız'. b". bahse ait )azılarııııız
h a. hır Sov}etlcr • • fiıtt fikler 
ar_~ııun Alınan)anııı kııru ek

m~g~nc ,yağ stireccgıni izah c~ 
nııstık F· k t h ,. si . ... . a a . arp zamanınd • ., 
Yası ,.c scvkulecHİ <•rtlar b • 

rış zaıuanı d k" k ' n fk ,. ~ ~1 ı ad.ar biıc 1(",. 

b',·rrohr:ıd.talıı değildir. Ucrhan"İ 
3 JSC • • • 

lir. S . • vazıyetı değ-iştir""l:. ... 
OV)etlcrle ıniittefı.kler •.xa-

lilllda bir harp, dün ,.e bugün, 
bu de\ !('(ferin ii ·i.i için dl zarar
lı olab.Jır.kl'ıı ~arın, uyasi 'c bil 
hassa ı;cvkuJccssı ·icaplarla n 
harp, bir nıc< .. buri)·<'t halini ala~ 
bilir. . 

Kömür işletme ve satışı llffefigofandda Alman 
lıakkıııJo ı,.,r.,rl;ır verılJı b h J 

ıgeffı .. · • .:=. ! om a,-, ıman 

harp 
edild: 

Bizi111 likrj1nizce, b~lc bir va· 
zi ef ancak, a>agıda izah edc
.,.,i\'!1t1iz artla la t"hodıliis ede· 
bilir: 

l - ~wellcr, Alma~·anın 
.oyunıınıı gelerek yakın ,.e orta 
şarkta harekete ge<·crlerse, 

2 - Alınanlar, l'inlandiyaya 
kar ı, Sovyetlere dogrudan doğ
ruya ;yardun rdcrıcr:,c, 

3 - so--yetlerlc Almanlar, İs- 1 
vcç \·e Nor\·cçe kar~ı ıniişterck 
bir harekele teşcLbii. ederlerse, \ 

4 - Sovyetler, Balkanlarda I'o· 
manya~ a taarruıa kalkı~ırJarsa, r 

5 - Alıuan . Sov~ct iktısadi 
anla,,masının tatbikine geçildiği 
ve So\·.}eilcr, Alınanyayı haın 
madde, petrol "" erzak bakımın· 
dan iyice bcslcmiyc muvaffak 
olurlarsa. 

I 

• 

Şiddetli muharebelere 

Londra. 23 (A..h.) - Halen Pet
saıno açıklarında İng:Iiz haTp ge
miler; bulunduğu b:.kkında ya
bancı kayna.kla;ıdan alınan ha · 
berlerin resmi mahfiiler nezdine 
ne teyıd ve ne de tekzip im'kan 
hasıl olmamaıkla bernb:r, bazı 
salıihiyc.ıtar mahfillrr Murnıansk 
c.varında İngiliz harp gemileri 

sahne olan Viipuri civarı .• 

mevcudunun hanı çıkar çıkmaz 
lbu limanda ıbazı Alman ticaret 
vapuı•:arının ·knpalı kalıınası ve 
hunların havalar müsaade eder 
etmez Almanyaya hareket b,ŞEb
:büsünde bulunmala:ının muhte. 
mel olmasile izah edilebiccel!ini 
:ka,·dey l€mekb:dirler. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Anll<:ara, 23 (A.A.) - Bugün 
Başvekı!l Dr. Refik Saydıı;nm ri· 
yasetinde Kordinnsyon heyeti 
ilk içtimaını vaumış, Milli Ko
runma kanununa nazaran merkez 
lbürosunun tesıkHine ve aşağıdaki 
"Jnesdekrrin İ<"ra Vekilimi Hcv-e:
tinin <tasvi · e arzına karar ver
mistir: 

ı. - Ereırn, '"""" 
da iş mükellef vN • 

2. - Kömiır sa i 
zimi için •birlik te~k..j, 

3. - Havzada kömür 
mnin kontrolu ve ist·hsal 
zemesinin ihtiyaca göre 1 
)er aracında '1.evz.i, 

4. - Kok kömürü istihsal ve 
satışının tevhidi. 

* Ankara, 23 (A.A.) - Mill! Ko-
runma kanununa göre teş-kil! i· 
eabeden Baş,·eka 1et :merkez bü-

Bu beş şarttan dördü Alman· 
larla Rusların, yalnız beşincisi 
İngijizlcrin Fransızların irade ve 
tesclı:ıüsünc bağlıdır. İngıltere 
ile Fransa. bu harbi, en ziyade, 
abluka silıihile Aln,anyayı mad
deten ve manen zaif düşürmek 
surctilc kaıanacaklarını ümit e
di'.\·orlaT. 

D u•• n b·ırkaç vap r ~~~i~;ııı:~ı::~~:~~~e~~~a= 
den ve İş B,.1kıısı malı tetkık 
bürosu mü•\irü Haııım Atıf Ku-

Abluka, Almanyayı tamanıile 
kıtlığa u;.!ratıp aç bırakamaz; fa· 
kat Alınan milletine yiyecek sı· 
kıntısı çcktiı·erek onu b~raz ınad
deten ve daha ziyade manen za· 
iflatır. 

d aha torpillendi ~~~ .. ;~rın 
GarP. cephesinde faaliyet artt; 1 o m aya 
Graf Spee'yj mağlup eden İngiliz kl'l.IV3~r- iv raca k Abluka, Almanyayı tamamile 

ham maddc;iz bırakamaz. Fa • 
kat harp için liizumlu olan ham 
maddeleri azaltarak Alman kara, 
hava ve deniz ordularını, hasım· 
!arı karşısında bir derece, zaif 
düşürebilir. 

lerinin mürettebatı merasimle ı.arşdandı 1 
Ruzvelt tekrar Cum
hurreisi olacak mı ? 

Abluka, Almanyayı tamarnilc 
petrolsiiz bırakamaz; fakat, harp 
şiddetlendikçe bununla rnepsu-

1 
taıı mütenasip surette şiddetle
n~cek olan. p<·t~ol i}ıtiyacını tat-, 
rnın ctnıcsınc Jmkan \.·e:r,,..;'"LJ• 
rek Almanyanın h~- o.:;-·rl 
ni zafa uğraJ)' ·-P ara göre, ab- fliJ..-'1~ 

Son..nth~lilı 1 sulh .. zamanın- / /.i1 
ın· kat'İJ'Y ti ının Y«zdc 52 si.ı- ,.,.. 

(A ~ e e nıaJırunı etuıı~
r .:as 3 '. ii sa.ufada.) 

IDIN DA VER 

811p, ii /1. 

Üçürcü •ayf.::ızda 
SovyeHerin 

Karadeniz 
Filosu 

Yazan: ABIDi~ DAVER 

Garp cephesindeki İngi liz topçuları i§ b"'ında .. 
Oslo, 23 (A.A.) _ Bergen li

manına bağ_lı 2,550 .ton uk •Tel
nes. ismind<>k' Norveç vaulll"u _ 
nun sahioleri P.şağıd:ı.'ki t<.>bligi 
nqretmiıılerdir: 

•Tclnes. in mahvolduğuna inaı'
lnak uçin urlada cicl'Cli sebcoleı· 

vardır Vapur, 9 şubatta Nev
yorktan yola ç::'<mı tır ., • t 
'~h . rn ·ıre • 
"" atı 18 kşıden ıharC'.,..ı A 
.k _, ""· me-r~ auan hareket ettiği ııündenb~ 

rı vapurdan hic bir haber alır;_ 
ına-ı. .•. :ır.~ 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Roma, 23 (A. 
A.) - B. Suım
mer Velles'in ., 
Pazar gi1nü 
Naµoliye gel -
rnesi ·beklenil -
mekte<lir. iyi 
malUmat al • 
makta olan ma
hafile göre mu
m·aileyh, Ro • 
matla ancak iki 
ınin kalacak ve 
B. Musoı:niye 

mülaki olacak - Rozvelt 
tı.r. B. Velles, sah günü Ber'ine 
gıdecektir. 

V~rı,ı;on, 23 (A.A.) - Ruz _ 
:.-el.tin .. gaybuıbeti mumaileyhin 
uçuncu defa olarak Relsicu-'ıur
luita int.lıal:ıı tıakkındaki ırüna
kaşaların ·hızını azaltıın:ımıştır. 
Bu münakasa 'ar iki parti arasın
daki intiJ:ııııp anücadelesın;n h'-

(Yazısı 3 üncü sayıaıla) 

Londra ., .. , 
(A.A.) - 1 bv:ı 
Nezareti, İngi
liz tayyareleri
nin bu gEce A
vusturalya ve 
Bohemya üze
rine muvaf
falnyetli ist:k
şaflar<la bu
l\riıd11klannı 
15ıldiıını'<1kte • 

men haber ve
rildiğine göre, 
İngiliz tayya
releri salı -
çarşamba ge
cesi, Heligo
lantl ya'k'n:rı
de harp gemi
lerini bomba
lamıştır. Hava 
Nezaretinin bir 
tebligi bu hu
susta diyor ki: 

Salı gecesi, 
ha.tt.a çarşam
ba sabahı tav
varelerimiz He 
Lgoland körflo• 
zj üzerinde cok 
faaliyet ıı@I 
termiş~er ve 

l 

ada vak'nim:l< . 
'{Ördük ~er ı Bır lngi!iz tayyaresi havalanmak üzere ... 

.aro g .. mi 1 erini oombar-
dınıan etmıı;;'erd.r. '3ahi! batar
Y.aları harp gemileri tayyare' e • 
rın ~~esine mukabele etmişler
dır. uç Alınan harp tayyaresi, 

taY')'arelerim:zden 'birine ateş aç
mı.ssa da muvaffakiyetl; bir neti
ce alamamıstır. Ahnan tayvare
lerinden birinin d~ürü 'diiiü zan· 
nediiiyor. (Arkası 3 üncil sayfada,) 

lngiltere m ltalya 
- -

ita/ya Sefiri müttefiklerin 
ablukası hakkında gö. 

rüşmek üzere Romaga gif fi 
Roma, 23 (A.A.) ~ !tal).ının 

Wııttra sc>firi B. Bost.a-ını, ng 1-
tere hukfuneoı nln İngihz • İta..,. 
yan rr nascbatı :c s ı • .ın:'te 
ali'k<:dar olan m~lcl I' ve bil
hassa Almanyanın abluk sı çer
<::vcsi dahi'ıru.le İtalyaya •cindc
rilecek Alır.an kömürür" va• e
dilecek ambaı·~ mes lcs' hırk-

kımı:·,, rc>kt~i r.nzarı ı it iv n 
hu.:rnrretine h:lıtirn- ek uzel\. Ro
m.ıy<l ıı;t "Uıştir. 

Jl.:•'utn oldui!u ,. dıı.c İng l· 
t..e, IL YWa bt.~'3C'l'ı z r .ri <>
lan komtir~ Y-clf!- • ...,1 c! n z VOii

Je A mrııv ' n it ı: etmek.le o
lan İtalya h•kkında niçhaıı rsa-

(Arkası 3 üncü sa11fada' 
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1 ., 
1. ! NÇ O 

Yazı · M. Sami Karaıyel 

lstanbullu 
nelere 
katlanıyor? 

r · -~ Dün de hiçbir ....... -~!!!-. 
, Gece yarısın-1, Türkçenin fonetiğini yapmalıyız 

vapur hareket 
Şeyh, ters yüz ederek tekrar Sul

tqnın bulunduğu odaya geldi 

dan sonra halkı·. edemedi 
K.ıdın ve erkek bazı muhte • 

rem kişiler vardır ki, İstanbul 
şehir tiyatrosuna ne zaman gitse
ler derhal şikayete başlarlar: Ka
duı ve erkek aktörler konu:,ına
sını bilmiyorlar. 

yaptık ve bikcre demeyip bir 
ke11c diyenler parmakla gus te· 
rilıniye b~ladı: bu f ciıı böyle
ce devam edip gitmd d~r. Da
ha ilk nıektcp sıroıar.ı.ıu:!a •:\ apı· 
ram• demiye başlıyan çocuk, ü
niversitede gidicem, gelcccrn di
yor. lesi uçup obür dünyaya gidecek· 

tı. Bu uğurda can vermek 
hiç-t<>ndL Can Balısa için canı 
feda olsundu. 

Y alruz, dışarıda •bulunan kal· 
falar bu ·i.şi çak:ma:zlar mı ı tlı? 
Şeyh efendi, hem teI'i.ddüt.er 
cçınde bocalıyordu.. Hem de 
Allahın lütfu inayetine mazhar 
olduğu bu varlıktan vaz g~ek 
istemiyordu. Bu seb>. ple Can 

• Bahşarun: 
- Ben de yıkanımak ihtiya

cındayım! .• 
Sözler ,ne karşı biraz mülaha

zadan sonra, cevap verdi: 
- Sultanım! Cok iyi olur .. Fa.

kat .. 
- Fakat da ne oluyor Şey· 

hım! .. 
- Cariyeier sezmezı.e.: mi? .. 
- Hayır .. - ........ . 
- H;ç düşünmeyiniz. Sezmez

ler .. Hem se:ıımlş olsalar da ne o
lacak? .. 

- Aman Sultanım! .. Mahvolu-
ruz .. 

- Hiç bir vakit!.. 
- Ya Padişah ~wrirse .. 
- Yok burada ... 
- Pad :;;ahlar, kuş m:salidir ... 

Bakarsınız, b.rdrnbire geliverir .. 
- İmkan yok ... O. çok sevdi~i 

Genç Osmanı alarak Edirnede 
ava ve e~lcncelere gittL Gelmez. 

- ........ . 

Bitli oteller, kokmuş etlı 

yemekler, daha ne1er •• 

soyan yerler 
Şikayetler arttı, Be- , 

Beledzye Sıhhat işleri müdür- 1 .cdiye geceleri sıkı :.' 
°ıüjiü şehrimizde tifw; mücadele-
siı>. V<' t0mizlik kontrollerine ye-

1 
LCftişler yaptıracak 

ni b r hız vermiştir. 
~ç n hafta iç nele dezenfekte 

olunan 9 otelden sonra yeniden 
22 han ve otel daha tath!rata tabi 
tutuITTıustu.r. Bunların yatak ve 
yastıkları i}e yorganları da 1~ -
h rhaneye götüriılüp etüvden ge
çirilmiştir. 

Avrıca Tahta Kale ve Galata 
semtlerindeki müteaddit han ve 
otel!er·e bekar odaları kontrol 
ve dezenfekte edilm<lerd:r. 

!Müstamel esya ve elbiselerin 
etüvden geçir;Jmeleri iıc;in Kapa
lı Çarşıda •b:r cEtüv merıkezi. ve 
ayrıca muhte'.if ycrler<M! de yeni 
teohir ve tathir istasvoolan acıl
ması karırrlaştırılmıstır. Bitlle
rin muayene ve kontrol!o'.:ri faali
yeti de yeniden muhteLf semt
. ere teşmil olunmus ve )>OStalar 
ve bunların sevıkohınduklan ha
mamlar arttırıhrııstır. 

Belediyenin emri hildfına Be
yoğ.undaki bar, çalgılı gazino 
ve içkili lokan.taların hemen 
ekserisinde gece yarısından 
sonra kalacak müşteriler için 
aıın konsumasııon mecburiııe
tiııin konulduğu hakkında ııa· 
pılan şikayetler artmıştır. \ 

Dün alakadarlara müracaat l 

l 
\ eden bazı müşteriler, mücsse- 1 
(. se sahipler;n n bunu csaat 24 

den sonra ayrı konsumasııon 
mecburidir> seklinde ve tam 
saat 24 de salonun dıvarlarına 
muvakkat yaftalar asmak sure· 
tiyle açıkça yaomıııa cesaret 
ettiklerini bile bildirmişlerdir. 
Diğer taraftan birahaneler

deki tasdikli fiııat levhaları ile 
garsonların hesao puslalannın 
s' şe b~ına 2 - 5 kuruş arasında 
bir fark oösterip halkın al-i datıldıijı hakkında da şikayet
ler çoğalmı tır. 

\ Ru vaziyeler karşısında Be· 
lediye lktısat Müdürlüğü ve H.ı: ııece l(aTailarda otobüs ve 

otoınobiller:n dezenfeokte olunma- · 
!arı faaliyeti de genisl<>' :ııi•t• r. 11 znbıtanm qece uanlarınrlan 

. sonra da bu kabil müesseselerde . 
Bevoğlu V'~ İstanbuldaki müte- "l kontroll;r .ve. tet;.is'er yapılma]• 
addit s·nemalarda da dezenfekte sı zarurı qorulmuştür. 
yapıhnıştır. - -Diğer taraftan Slı<kecide kok-
mus etlı y'€nnk:.er satan bir lo
kanta ile köftelerini tasdik!.\ ta
rifes ndcn fazlaya veren bir kc- 1 
bançı diikkfım da üçer gün müd
detle kapatılmıslardır. 

DELt.lllY& --------· 
fan-

AAKI F 

Muallimlere mecb·ırl 
konferanslar 

IBirkaç aydanberi verilen mes
leki konferanslaorın sona erır esi 
dolayısiy}e- ıMaarif Müdür. ıiğü 
yeniden tetk:k'.er yaprnıya baş -
lamış ve. lbu hususta bir proııram 
daha hazı;!anmıya karar ver
m.ııf r ... 

Marakaz ve Antalya va

purları geri döndüler 
'Denizlerdı~ fırtına hala devam 

etmek.edir. Vapur sefer:eri ta
mamen durmuş vaz;yettedir. Li-

1 

manla.da bulunan vapurlardan 
ç-oğu henüz hareket ed=em~eı:
dir. 

İzrnirden Emanımıza hareket 
eden Kadeş vapuru hlıla Bozca 
Adada bekle."I!ekted r. Evvelıki 
l('.Cdknberl Ahır kll!pıda bekli
yen Arıta.ya v:rpuru Bandırma
ya doğru yoluna devam edeme
miş ve 1 mana dönmüştür. 

Dün Marakaz ve An~alya va
purları Bandıı·ma seferlerini yap
ıınaık üze: e limammıztlan h!l1'e -
ıket •:tmişler fakat Marmara or
ta:arında müthiş dalgalar;a kar
şıla~ara.k geriye d:önm.ye mcc -
ıbur olmuşlardır. İki va~ur dün 
aksam üzeri t · 1 ~:-ar Lmanırnıza 
ııelcrek deınirlemisll!l'd r. 

Dün Karadmiz>~ ılrn.kac&k olan 
Tarı vapuru hareket edemed ~' 
ııibi il'<i gündür K"1'adeni'Jt cık
mak iç:n Be' l:oz önlerinde bck

liycn Karad~niz vapuru da~ deme· 
m stir. Dün s~ah Karabiııadan 
Mtlenen Seyyar vapuru gele -
mtmiştr. .. 

Bu vüzden öi!leden ron~• .1'- , 
manımızdan ynoılacak Karahıga J 
sefe.i d. y2pılmnanu•lır. 

Fırtına vuztindcn Trakya ve 
hovali ind0 t·'~af ve te.efon h l- · 
lan da bozulmu~tur. Avruoa i!e 

1 telefon muh!"lınatı kısmen k: il
ım ' st:r. H tların t.amir'ne çalı

şı~maıh.-t"<lır. 

KonuşınPsını bii.memek!.. Bu 
ntı büyük kusurdur. Konuşma -
sını bilmiyen insanları dinlemek 
ne müz'iç bir şeydir. 

Ve bunun arkasından öğütler 
boşlar: San'atkarlarııruza konuş
m&yı öğretmeliyiz: San'atkarla· 
n11112a ders ver.meliyiz ... Ve saire 
v~a~re ..• 

Bunu söyliyenler çok kere yap
ma ınünevverıerdir. Onların bu 
sözlerini dinler geçeriz. Fakat 
ne yazık ki, arada bir bu sözlerin 
koleme geldi/; ni de görüyoruz. 
Arada bir, guzete sütunlarında da 
bu şikayete tesadüf ediyoruz: 
San'atkarlarımız konu,masını bil. 
miyorlar; biz sahnede ',üze) türk
çe dinlemek i&tiyoru:&. 

Bu şikayetier haksız değildir 
ancak bu şikayeti yazı halin~ 
sokanlar mes'elc:vi yanlış yoldan 
ortaya atıyorlar. Konuşmasını bil
nıi}enler yalnız san'atkıirlarımız 
dcfril, nıaricsef b:z, hepimiz ka
dıhlı erkekli, çoluklu çoc~klu· 
buliin sosyete; türkçe konuşma~ 
smı bilmiyoruz. 

Elna'lin, nalın olalıdanberi har
fin kıymeti kalmadı; Mustafayı 
Musta, Fatma hanımı Fntm•nım 

İşte çibanın bası buradadır. 
Şimdi huna karşılık denebılir 

ki: Sahneye çıkacak olanlar har
fin kıymetini bılsinler, doğru ke> 
nuşmasını öğrensinler. 

Bunu söylemek koiay, tatbik 
etmek ise iınlı.insızdır. TatLik e
dildiği zaman da sahnede sırasi
le Mınakyan, Raşit Rıza. Mulısiu 
Eıtuğrul şivesi hakim olur, nasıl 
ki, hikim olmuştur. Yarın da An
kara tiyatrosundaki san'alkarla
rın Galip Arcan gibi konu~tukla· 
nnı duyacağız. 

San'atkiırlarımıza inşat dersi 
vermekten hiçbir şey çıkmaz. Bü· 
tün mesele türkçenin fonetiğini 
y•pınaktadır. Gramerin lüzumunu 
nasıl kabul ediyorsak, türkçeye 
fonetijifo de çamer kadar elzem 
olduğunu kabul etrnelivfa. Tiırk· 
çenin fonetiğini yapmadıkça kim
seye: Sen fena konuşuyorsun! De
mek hakkını kendimizde bula -
mayız. Türkçemiz fonctiktcn 
mahrum kaldıkça sahne dili te· 
essüs edemez. 

SELAl\'.lİ İZZET SEDES 

17 1: c şımarık 
kail Cahit 

j Yeni gazino ve 
plaj şirketi 

L ün 11 bu uk sene 
hü.pse mr.hl-.fım oldu 

G. er:!erde "ehremın nde ar -
kadsşı S • .uıaı Lıı;akla y.ralıvarak I 
ö.tlli en 17 yaşında.ki kot'! Cahi-

Mukavelcl.:r Anka. 
raya gcnd~riiiyor 

Dü.n sabahki Avrupa tren 'eriy
le sehrim ze re. nler n s5vlcdik
l:or ne ııöre, BslkanlaTda ye bil
hrs'a Bulga.'istanda QOk şiddEtli 
kış vım:lır. 

1 din l1<.inci ağır ceza mr..h~eme.:;in-

Tak.sim ııazinosunun w F:orya 
plajlarının işle:ilmesi için Bele -
diyenin i~t.rakiyle teşk.l olun -
dui!unu yazdığımız Anonm şir
ke.in esas mukaveleleri hazır
mLS ve bugün An.karaya yol.ana
ciMtır. 

E':spres treni dün bu yüzden 
dört saat ııee Pe·mL•t'r. 

d .<. mı.<h.i.i~mcs~ dü.n bitm.ş ve 
karar bi!dir lmişt.r. 

T epebaşı bahçesi 
zım ediliyor 

1 
Öitretmelerin konferanslara •· 

aerı:,.,,st ve ko}ayca ı:ıekblmelerı
nr k.u.ılu ıma-kSaqryıe mateple . 

Kcvl kılı stokıarı a2alcf1 

Muha:i<cıre, Cah:di c-eza kanu
nunun 448 inci madde.i mucioin
ce 18 9. n. a 'ır ha~s- mahkum 
etmiş, faka~ 51 ine: madde mu
cib nce S :<l.dın taiıv l<te bulun
~uğu naı..d!..'1 C.: ~:'.{ate ~11!'J.ıra:k 
bcı c,z~d.n Üçle bir. o:an 6 se
ne indir,Jmis. vasının küçüklü
ğün -en de iki sene b.'l1zilfıt yapıl
mıs. geri kıil'1.n 10 ser. l~!~ cezaya 
ise. evveıce Şcvk.t ı:ıdında birin: 
öldürmek ... ·n sıbıkll<iı bulundu
ğu :çin, b r obuı;'Uk ' ne ?m va
pılfuış ve net ce<i Cahid 11 sene 
6 av aj(ır hapse mahkfun olmuş
tur. Müebbroen fıımne hizmet· 
i•:·rinden mahrum kalacaktır. 

Anon :m şi1'ket; işe Taksim ga
z:noı.unun moo.Tn Ve eıi'lenceJi 
bir toplantı Y<>ri hal ne konulup 
ışleUmesi ile başlıyacaktır. 

IKDAM'IN Edebi Tefr"kuı ....... --. 

==BOZGUN 

- J!SZ!SEI' No. 57 

Jan: 
- Kalkmalı, öğleden evvel a

laya iltlhak etme. i! Dedi. 
Giy.nmiye •başladı. Vays: 
- ö;ıleden evvel ha, dedi, bi

J (Y'Orsunuz ki, saat ak a:mın ye
clıs'. On iki saattcooeri uyuyor -
sun uz. 

Yedi'.. Şaşaladılar. Jan giym
m,,. hemen giunek istiyor, Mo
rıs yatakta inliyor, baca.klarrnı 

lt.mı'd ta.-mad· soy'lllYordu. 
A kadıı. arı nas 1 bulacaklardı? 
Or u gıt.mcmış rn:.ydi? Danldı
la.r, onla ı bu kadar uyutmamak 
lazımdı. Vays: 

- Ald..rrnayın dedi, size yap -
tıldarına gore sızın bu yaptığı
n;:z hiç ka.ır 

O bütün gün Södan da dolaş
mıştı. Orduyeriılden lı le kımıl
damıyordu. Ayın 31 i idi. Bu,."Üı\Ü 
de !boş boşuna kaybetmişi'erdi. \ 
Yeııa e mazeretlerı erlerın çok 
yorgun olmasıydı. 

- Ben pek anlamam diyordu, 
fakat ordu SOOa da joyi yerleş -
medı. Ben olsam deVtıa: Jl.Ieziere 
ıı!<lerdim. Şuraya bakınız. 
Karşı tepelerde karıncamsı 

kayn~n ir.sanları !;isterdi: 
- ·te Prusyalılar ... Sanki ytt 

açılıyor ve içınden Prusyalı çı
kıyor. Nel'C'deyse yelecekler. Mak
Mahon ancak yetmiş bin ıkişi 
olduklannı söyiUyor. İnşallah 
onun dediği doğrudur, 

Bu ııırada Mor:s 'hıckırarak ya-

tağına yatıtı. .Anciyct koştu: 
-Ne var? 
- Bırak bırak ıbenl. Seni ra-

ıhal>ız etmekten 'başka hıçl:.ir şey 
yapmadım ~ayat:a ... Sen çıp'&k 
gezerken ·ben kollejcleydım ... Tah 
silınıden iyi istifade ett:m doğ -
r\16U ... İsminizı lekeledım. E.ıer 
sen olmasaydın u ~aatte ben 
kimbilir nerelerde o'.urdum. .. Be
ru sen klll'Lardın. 

Anriyet ııiüümsüyordu: 
- Maz unutıı du. BUl(Ün va

z'.feni y ıyorsun ya... As1ter 
oldun olalı aenlnle iftihar ediyo
rum. 

- İftihar etme. Bir ıvc!arberi 
t:ıtıansı.zlar ıtibi kaı;ıyoruz. 

Jan: 
- Yalnız kaçan 'biz deglliz lci, 

Bız ne derlerse onu yap ycıruz. 
- İvi ya işte; ben artılt ıklım. 

rin mınt:ııka vazive-tleori göz ö-
nünde tutulacak ve her ijğretms 

endi mıntakasındaki muayye 
günlerde verilecek olan konferan 
sa J(itm."ye mecbur bulunacaktır. 

Meılbahıııv a gö~ürülen ıayvan 
sürüsüne döndük. ş· di de ~ık
maza girdi.it. Prusyalı' ar ı:el yor. 
Ordu mahvoldu. Ben iburarla kal
mayı tcreih ediyorum. K alt di
ye beni kurşuna d inler. Jan 
en bensiz ı;ıit. B n burada kala
c~ım. 
~ yasıtıkJara dayay P ııe· 

Son zamtnlarda harice fazla 
miJ,tarda ~:ıç; kılı l(Önde:• lmesi 
yüzünden memlekeLte çok az 
stok kalmı<tır. B:Jhassa İtalya 
cok mal ç!.k.m ştir. Kalan slo.'< 
mr'.ttarı 40 - 50 bin kilo kadar 
tahmin edU:ııe:•:edir. Halbuki 
maınleket iht.}"aeı 150 bin kilo
dur. 

Yeni .karpıın zamanına da beş 
ay ,ı;ıb! ırı:un bir zamruı vardır. 
Ftyatlar 40 kurustan 120 kurusa 
cı.kmıştır. Bu seb.plerden ih
racatın yeni kırınm zamanına 
•loadar men cd!;m<s.i için tetkik -
!er yapılmaktadır. 

ihracat için tüccara 
vagon 

Tüccarlarımızın ihracatta va
gon sıkıntısı çektikle: i hakkında
ki müracaatları üzerine Ticaret 
Odası Müna.ka.e Vekalet.yle te
ma.; ~otmiş ve vaııon temin etım:.ı· 
tir. Oda tüccara malın hazır ol
duJtuna dair vesıka verecek ve 
bu ves ıka ile derhal vaııon temi
ni kıı-bil olacaktır. 

Dünkü ihracat 

~Ü$ürdıı.ın ... Onları lıonraklan
mızda. ov erimizde tasavvur et
tii{iıın zamaıı. •b"'i on tanes;ni ıı.rt
laklamak hınc. ile yanııyorwn ... 
Alı! EAer çü ·üjte ~·ltarıhnamış ol· 

Evvelce bir &damı öldürdüğü 
halde gerek va.şının kücükl~n
d~n ve ~r~k di~er fıafifletici 
s 0 beolerden ada~· .in lrendis ne 
~ncsk bir bucuk ~ne ceza ver
-:nesind:En Jma.aral< müddet'ni 
bit'rip çıktıktan sonra, bıcalhnı 
yanına almad~n b·r adım atmsdı-
1'1 anlaşılan bu 17 ~ındaki mü
kerrer katil, kararı öğrenince 
i.iraz dmis. karako:a giderek 
tesl m ol<lultu icin ceza verilme
mcsl lazım ııeld',l!ini! anlatmak 
!st.emiş, jandarmalar tarafından 
c>karılıp ı;ıötürülmüstür. 

SIRA KIVIR.· 

CIGA MI GELDİ? 

Sovyet tayyateleri bveciıı 
Pajala köyünü bombardıman 
etmislcr. Nanemolla, bu habe
ri okuyunca bana şu fıknıyı 
aoıattı : 
- Bir ka!ap günün birinde 
delirmiş ve timarhaneye ahi
m.,. Kovu,ta eline bir bıçak 
g~ıren lı.asap arkadaşlarını ı "'l)dmı, aaker olsay ·mı. 

ettı:• iılr aülr.ıitta.ıı. Qa W.ve ı başlamış karniye. Kö~e bir 
-He '"'tib .... hasta da boyuna penccreııin 

Bu her eyı. -..lmen "" ,.. iı- \ demirlerine sarılır: 
m aizh~e. rağmt!ı. >.:ı.fer; ;~s::- ge•~,*~aaallah luvırcığa ııra 
malr. ihtiyacı idi.. fo, . lc,u aôz'e.·- D"e.ı; ... ınu.. 
den utar.:ıı. Anr .y "t çıklı. lı, g ,1 ranır f.k::':ı din. Ii •.ve kıv-
d · ~· "ard . . · · Bu ) ı,.ı zam;.n .. ııını 11ıyını.... 'ben de İsveç b.,.abıa~ı .. 
hazırlanm11 bu.u~a şa~a1ı. On- _ j~Jleb sıra dığ~ koy· 
}arın l.:ır.ıılannı doyurmak iste- ]D~ .. ~· kıvırcık Isveçııı de-
~ i. Fak. l lokmala• bo~aı rırın - ğildir! .d ._ 1 d nı. 
dan ııeçın yordu. Jan ihtiyatlı Dıye teınennı e ull nn u 
r.; vrantlı, h:r ekm,ğı ik• v ~ h~'· B A B A D A .N 
c •• b nnı kendi çantaıı.n öte'd· 
ı Mori:i 1n .. , nta~ına k ı·;ıiu. AK
E·' rn oluyurdtı.. Pen.:...,,.cc.lı::. ba 
l <n An;.7el; 

- Allaıh kahretsin havbi! de -
dl. 
Mor'ı a'&y etti: 
- Ne o? ... Hem döj(ü,ülııün 

istiyorsun hem de hal'be küfre
diyorsun. 

(Arkası var) 

K A J, f A 1 

Nikbet ve meokObiyet .ııün • 
)erinde İlhami Safanıo pışdar· 
lığı Nemlizade tütün deposu • 
mı~ muhasebeciliğinden aritı• 
rılına ıerınaye ile Hüseyin Ca 
bidi tüW.ıı iscisi e:ibi kavrayıp 

Mü teaıkiben de FIJ. ya p.ajlan 
Çwbukiucla'ki otel h~l 'l1e konula
cırl< olan Hidrvin yalısı ş.etilecek· 

fa. Bunun iç n 140 ·b:n I:ra sar
fo:·unabilec.ktir. 

~OL ı • 

Peynirden 6 ki~i 
zehirlendi 

Üsküdarda İskele caddes' nde 
53 numarada otur.,n Mehmet Ak· 

· pınar İstanıbul Balık Pazarında 
Ol'r dükkandan beyaz peynlı ela
rak evine ~tirmiş v~ ailes: ef
raclivle ycmisle,·dir. Fakat bir 
müddet sonra kendisinden i:ı~ 

ka Hüseyin, Servel, İhsan, Z.ya 
ve En~ n de sancılarla kıvranmr 
ya başlamışlar ve hastahaneye 
•kaldınlmJJ>lardrr. 

~lışmıya süren Ahmet Cema
lin talili adam eldağuau ben 
her vakit söylerim de bizim 
Nanemolla inanınazdL 

Dün bir fıkrasını okuduğum 
Ahmet Cemalettin meğer bızim 
tütüıı deposunda biriktirildiği
ni sandııtımız sermayenin ba -
hadan kalma olduğunu 

- A .. Birader babadan kal -
ma biraz ulak tefek var .. 
gil.i bir cfimlesl ile bize öğTet
nıiyor mu?. Bunu Nanemolla • 
ya. söyliyecek oldum, sözümü 
keurek: 

• 

- Zaten ben sana söyleme· 
dim miydi, o keodi işi değil. 

Dedi ve .. İJa\'e etti: 
- Müşarünileyhin bütün 

marifet ve mahareti eloğluna 
~",·anıyordu. Demek, serveti 

BE ZEKi:.-· 

M. Zekeriya, bir makal.,,,in~e 
oNe Balkanlarda, ne orta Av· 
rupada, ne Fran ada, hatta n; 
cephede harp görmedik ... • Dı· 
yor. .. 

Bizim Nanemolla da bu cum-
leleri okumuş da: 
-Aşkolsun be Zekeriya~ Ne 

üstün zekasın ma..,allah. 
Dedi. A. ŞEK.İP 
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rafları tehdit ediyor DEV~MEDIYOR 
Aydında evlerin 
bacaları yıkıldı 

İKDAM 

J~eıAI 
Caddelerde gidiş, 

geliş 1 
Caddele.rin sağından gidip so

lundan gctmek ıut...os'elcı,t ycnı -
den tazeleniyornıu.ş .. Bu kaçıncı 
tazeleniş ac:.ba? 

Oil~ilrı. mevzuları/ 

Sovyetlerin Karadeniz filosu 
Bu fi 1o 1zırh'ı,1 tayyare gemisi, 1veya3 ağır kru• 
vazör, 3 hafif kruvazör, 10 • 12 muhrib. 6 refakat 
gemisi, ::SO denizaltı !)!!misinden mürekkeptir. 

li~dıye, bu işi istediği kadar 
tazc ... -.;,sın, tckrarlatsın, b.ızım 
yolcuların çogu, beş on giin, ni
hayet beş on hafla ıç.nuc yine 

bunu unutacak, yine aklına eı.ti- yazan : Ahidı·n Daver 
ği taraftan gidecek, canı. ıstedıği 
taraftan gelecektir. 

SAYFA 1 

Bir Sovyat- İngiliz 
ve Fransız harbi ne 
zaman cıkabilir r~ 

' (Ba,makal~den mabat) 

Almanya yarım bitaraflığa 
müsamaha etmiyecek miş 

Berlm, 23 (AA.) - Berlin ga
~eteleri, bilhassa D. A. Z. N aclı
t3U5l?abe ve A.rıRnff . .b:taraf .ı:nem
lekcı!lere bilhassa Skandinav 
memleketleri ile İsviçreye Al • 
manvanın varım bitaraflı.Rı mü
sam1'ıa edemiyeceğini bir kere 

daha ihtar etmekteciiT'er. Bita -
raf memleketler. Alıınanya 'ta
rafından ıdÜşman telakki edilme
mek ve böyle bir vaziyetin ıbü • 
.tin aıvaldbine maruz ka:mamd 
istedikleri takdirde bıtaraflıkla
rının tam ve mutlak olması icap 
eder. 

Aydın, 23 (A.A.) - Dün sa- 1 
balı Aydında biri saat 5 de şiddet
'li, lkino.si 6,5 de hafif, üçüncii
sü de 6.45 de oldukça şıddetli 

olmak üzere üç -sarsıntı olmuş
tur. 

Bu, neden böyle oluyor? Diye· Dünkü ~3zctelerdc, Pari; ve ı 8 veya 12 tane 533 lük to:-pido 
ceJ<sillJz. liana k&Jına dalgınlli<- Bertin raci)'Ularınrlan a..ın~ kovanı, lOtl mayn, l katapült, 1 
tan, unutkanlıktan! Halk, yolla- şiıyle •b:r haıber vardı: 1 tayYare taşır. Mllrettebatı 630 k..-
ra, köprü üzerıne ciuu.l•n bele-1 •Ka. adenızde, uzvn süren, .ş.d.r. 25 milimetreltk b.r zırh 
dıye memurlarının ikaz ve işaret- büvük ııe mi.i/ıim maneııral4Tdan ! güvert-:si olduğu, tarellerinin 50 
lerıle hır müddet, bu yeni yü - sonra, Sovyet donanması, Sivas- 1 veva 75 an.Jimetre hele mahfuz 
ru;uş nızamma riayet edıy~TSa ı topala dönınüştür. Bu manevra- .bulundui(u, 50 - 70 milımet.relik 
da sonraları, ortadan memurlar Zara ayni zamanda tayyareler ve bir zırh kuşa<kla !kısmen mulıa-

tir. Almanya itlıaliıtmın yüzde 
42 sini - Sovyeılerde oalıiı • bi
taraf devletlerden, yit.:ıue G '1· 

ru da işgal ettiği topraklardan 
temin etmekte idi. Bugun, At -
ınao~a iılen, ithaıatırun yuzde 
60 ından mahrumdur. Çünkü ba· 
:u komşu .bıtaraflarla da tıcare
ti azalmıştır. IngıLıoerle 'Fran • 
sızlar, bitaraOarla ti<:aret muka· 
veleleri ahdederek Alınanyay, 
onların itlıalitından da, mum • 
kün olduğu kadar mahrum et -
nııye çalışmııktadırıar. 

Bütün bu gayretlere rağmen, 
Sovvet Rusya, ablulı.ayı te•irsız 
bırakacak kadar, Almanyaya h•m 
madde, petrol ve enalı: verebı • 
lırse, o zaman, müttefıkler ıç1n, 
abluka ile Almanyayı 1DJ1gıup 

etmek imklinı kalmaz. Buna ı..ar
şı Aınıanyayı Sovyet Rusya yo
luyla, bilvasıta vurmak mecbu· 
riyeti başgösterir. O vakit, Sov
yet Rusyayı, kendi başının çare
sme bakmak üzere, Almanya • 
ya yardımdan menetmek ve -Ea· 
kil petrolleri giLı • bazı mühıın 
Sovyet kaynaklarını t~hrıbe te
&eobUs etnıek, SeVAUİCe.}~i b11' i
cap olur. Fakat böyle bır hare • 
ketin yapılması, yani müttefik
lerin Sovyet Rusyaya taarruz 
etmeleri için de iki esaslı ~art 
vardır: 

lrlanda Cumhuriyefçileri 
suikasflere devam ediyor 
Son idamdanheri. Londrada 

Bu yer sarsıntıları civar köy
lerde hissedilmıs Erey.ideıki in
cir tarım ıkoç;>eTatifinin dıvurı 

çatlamış ve gene Erey li ve Sı
nırteke köylerinde b.r kaç evin 
bacaları yıkılmış ve sıvalan dö
külmüştür. 

iki suikast 

İzmir, 23 (A.A.) - Dün sabah 
saat 5 d~, 5,50 de ve 6,45 de Tire
de J(arpten şarka doğru orta şid
dette üç zelzele olmuştur. Ba
vındırda da 5,50 de ve 6,45 de i
kişer sanıy>a süren iki zelzele ol
ıınuştur. Hasar V(lktur. 

İmıir, 23 (AA.) - Gazeteler 
ki Irlan<lanm ıdamlarından be- Kuşadası dağlarında bu s~ne bir 
ri İnW!terede yapılan suikasUer ~kanlan türediılini v" bunlar-

daha yapıldı 
Londra, 23 (A.A.) - Cumhu- ı 

ri!ye:.;i lrlanda ordusu mens
0

up
lanrun vaı:ıınış oldukları suikast
ler, dün ıceceki infili<k.lar hariç 
offiıak ıl:ı:e.re, 7 qinin lbayatı.ııa 
mnlolmnş ve 137 kişın.n yara an
masına sdbıiıiyet vermiştir. Ge
cen Al!ustos ayında Ooventry'de 

serisinin ikincisı i:ıaşlarıuş de - dan ıh.r kaçının avcı.hl' tarafm-
mektir. dan öl1iirüldüP;ünii yazıywlar. 

B:rmci infilak, M311ble Arek'da ,, · 
ufak br kulübeyi '.)lılonış, daha ~ 

5 kişi ölmüş ve 100 kişi yaralan
mı:ştır. Londrada Kinırs Cross'da 
bir k:şi ölmüş, 35 kişi yaralan -
~ır. .Mooch es terde bir .k..şi öl
müs tür. 

Dün ıceceki .infilak. Lonıdranın 
tam merkez.inde vukua gelmiş
tir. Bir kadın i1e •b:r polis me
murunun ve bir şoförün sıh:lıi va
ziyet' eri endişe tevlit etmekte • 
dir. 

Bcrnes ve Rloharcls adındaki i-

şiddet!i olan 1kinci in.fi.ak ise bi
raz sonra ~ ir!<aç ,.üz metre öte
de Oksfor"' St.reet'~e vukuagel -
m!stir. 

Ortalığın karanlık içinde ol -
masına rağmen vardım işieri sü
ratle tanzim edilmektedir. Ce -
man 12 kişi yaralanmış ve has
tahaneye kaldırılmıştır. 

Bu infi'llklar vukuaı?e'd'.~ sı
rada Beliast'm ana caddelerin -
den itinde bir .pencereden atılan 
bomıba, t.'r kahvede miiılıim ha
sarata sebebiyet vcrm;ştir. Fa
ka.! yaıralı V(lktur. 

Dün birkaç vapur 
daha torpillendi 

(Bas tanıtı 1 inci sayfada) 1 Spee ile yapılan harbe iştirakten 
Ri<>-de-janeiro, 23 (AA.).- l solll'a ahiren ~i.tereye dönen 

A}man bandıralı 13589 toi'.llırk ı Inşıilterenin Ajaks ve Ekseter 
Antıoııio Deliino yük ııemisi ani kruvazörlerin.n 760 'k.şid:rn mü-
surette Balrya llinanından hare-- rekkep subay ve efradı bugün bu-
ı.e-t etmişta-. ra.d:1 heyecanlı bir şekilde kar-

VELS 
(llas tarafı ı ;,.,,ide) 

kim unsurunu teşkil etmektedir. 
Demokrat ar Ruzvelt tekrar 

in.tihao edllmeyi kabul ettiği tak
dırde kendisine karşı hiçb:r de
mokrat namzet çıkanlmıyacağ.nı 
itiraf etmektedirler. 

Siyasi maJıiillerde Ruzvelt ta
rafından verilecek kararın Avru
pa hiıdise'erine bağlı olduğu söy
lenmektedır. Reisicumılıur bey • 
ne'milel meselelerin kendisinin 
baslıca meşgalesini teşkil ettJ!i
ni ve her şeyden evvel bu meıse
leler'e alakadar olduğunu sakla
mamaktadır. 

Av.ru,a vaziyetinin haziran ve
ya temuza kadar Amerikan ef
karı umu~iyesinde Ruzveltin 
memleket:n mukadderatını ida
reye devam etmesi !iı2:mıgeldiği 
kanaaıtini husule gefıırecek ka -
dar inkişaf etmesi lılzımdır. 

çeı<Jıuıcc hemen bu nızam ve donanmıya yeni iltihak eden Ka- fazalı olduğu söylenmektedir. 
adeti unutuveriyor. Biımeın ha- radenizdeki Sovyet tersanelerin- Sür'ati 30 mJ olmak üzere hes.ıp-
tırıar mısınız, eski bahar ve yaz· de yapılmış yeni harp gemileri lanıru.şlo.n 25 - 26 miden fazla 
larua llalıc.n, Kai:ılhane ve i:>i· de i.şlirak Etm ştir. Yeni Soııyet gidem€1niştir. 
lilıtıuııı;a der.(.cr.ni.n kayutlar, gemilerinin miktarı, manevrala- Hır rivayete ı:öre uwk şarka • 
sanaaııarıa tıka basa doıu olnu· ra iştirak eden gem·;lerin, üçte gönderihn.s imiı;. Biz, iıu rıva-
ğu zamanlarda şu tabırıer var· ik s;ni teşkil etmektedir.. yeti do~ru sanmıyoruz. 
dl: Bu manevralar mü.nasebPtiy- 2 - Kı.ıb ş<v ve Svovasender 

- Sandal, Anadolu gel!. le okuyucularımıza Karadeniz - ağı:· kruvazörler;: 1937 senesin-
- Kayık, Urumeli gel! de<:ı.i Sovyet harp fi.o,u halinde de Ni.kolavette kızaga konulmuş 
Bugunıcrde yenıoen tazelene· 1 :):ıir~z maMmat vermek istiyoruz. olan bu e:emilerin b.tip bitmediık-

ct>k o•an Lu yürüyüş korarıı.m, 1 ZIRHLI: leri malüm cLtı lıdir. 7800 ton, 
hakkile ve uzun müddet laıbı· 1 - Pa: 'skaya Koınmuna zırh· 100,000 bevgir kuvvetiyle 33 mJ 
ki içın kalabalık caddeıerle, köp· !ısı: Bu J(e.m nin inşasına 1911 sür'at, 4 uskur, ıbu grunilerde bi-
rü üzerine eski sandalcı ve ka • semsind>:, Leningrad tersanes n- rer tane Dizel motörü bulundujiu 
yıkçılanlan, seslerine güvenen de b3"1anıınv; ve 1914 de taanam- ve ·bum.ın gem.ye 17 mil sür'at 
müteaddit kimseler dikip de sa- lamnıştıT. 1928 senesinde a=i .tı:min ettiği sövlerumkted.r. 9 
ğına, soluna bakmadan sallapati ·' ·-

tersanede tam:r edildikten sonra, tane 180 lik top, 4 tane 100 lü.k 
gı<lip gelenlere karşı: 1930 sen<:>;ind: Karadenize "el- ve 4 iane 37 lik hava defi topu, 

- Hey, Anadolu gel hemşeh- " 
rim! ıınistir. 1937 - 38 senesinde Sıvas- 4 tane •hava defi makineli tiifeği, 

_Hey, Urumeli gel bizim köy-' ·tooolda tekrar tamir ve tecdit e- 6 ı~ne 533 lük tol'pito kıovaru, 1 
!" ı d im stir. Tamir esnlSmda ka- kat • i t. 2 veya 3 .ane tav yare. 
u. 1 ·1 d · l:uU'İFKRLIVAZÖRLER: Diye bağırtsak nasıl olur der- zan arı yen en '~i gibi veni sıs-

siniz? Bunun daha pralig-i de tem bir atıs manzume-siv;: tec- 1 - Protın.em ve <.:ervonaya 
'-'- ed·1m· · Ükravna :ıafif kruvazi:irle.'i: b.-var: Bu gibi yerlerde sağını, solu- ""' ı ıştır. Prova dircğ-,ı n 

nu unutup rastgele ve uluorta ve •bacasının şekli değiştirilmiş- rincisi 6,600, ikiıııc.si 6,394 ton -
yürüycnlcTi yakaletıp bunıarın tir. dur; fakat .ıAİ.iı e,itt.r. Bırinc.si 
sağ onı~zlarma birer baş sarmı- 23,016 tcndur, Makinel-er~ 42,000 bl2 de Revaı'-ıe, rı<incisi 19ll de, 
sak, sol omuzlar.na da birer baş oovgir kuvv:.tindedir-, 4 uskur- Nikolayetc.e kzağa konulmuş -

- . tur. llınnc.si wııı de, ık.ncis.i sogan a"ak az fena olmaz hani! !~ur: Sür'ati 23 mildir. Fransız 
19ı7 de ikmal edılmiştir. 55000 0'>ı 1AN CEMAL h.AYGlLI ve A1ınan yıllı.karı sür'atinin beygir kı.vve.ue 30 mi' sür'at ya-

-- 16 -18 mi}; düştüğünü ikayd:di- p~caıdarken 25-26 !n!lden fazla 
Tavşaniaşı cin<ıyeli fai:i yorlar. Fakat bu kcdar tam'r - "aemem~ıerd.r. Dört uskurlu - ı 

den son~a. en az 20 mil gitt i?i- durlar. 1230 ton mahrukat alır 
fevk f O undL n. kaıbul etmek doğru olu<'. Bir ve bu kaci~r mahrukatla 14 mılıe 

Geçenlerde Tavşan tasında met
cesi Ferihayı öldüren ve Fer ha
nın yen.. dııstu Aliyi aj,ır ya
ralıyan Hızır kendis nde bulunan 
:varalar i y .leşti?irulen Jıaslaha.ııe
don Adli veye teslim edi ı s ve 

defada aldığı 1000 ton omazotkı, 3700 mı' kateaer.er. la tane 130 1 
saa.tte 23 m~ sevir ettii!i taıkdir- 11.l!k top, 4 yahut 6 tane 100 lük 
de 900 mil. saatte 16 mil sür'atle ve 4 yahut 8 tane 75 lık hava de-
gittiği halıde 4000 m:ı kated"lıi· fı topu, 10 hava deli makineL;i, 
1 r. Ahnan yıllığına eö:r:· 2000 9 tane 533 .ük lrova.'l, 100 tane 
ton kömür 1000 ton mazot alır. mayn, bır tayyare 13"ırlar. Mü-
12 tan~ 305 lik aıhr, 16 tane 120 re.,eplerı ~4 kış.tlir. 25 mili -
vasat .too. 10 tıane 75 lik hava defi metrelik zırn kusakJan ve 76 mi-

l - Sovyetlerin bol miktarda 
ham madde, petrol, erzak vere
rek Almanyayı b~lenuye başla
maları, 

2 - Müttefiklt"rin hem Alman
yaya hem Sovyet Rusyaya kar
şı harp edeLilccek kadar, .skeri 
hazırlıklarını arıırm;s oımalan. 

Fikriınızce, hu il.ı şart tahak
kuk etmeden M<ıffofıkler, Sov -
~·et Rusya ile harp cı,nek ısle
moıler. Çünkü lüzumı.cz )ere 
yeni bi~ ~ü.şru:"tn kaLanaı ak ga)·: 
retlerını ıkiye ayırmaları ve Al
man;>·anm eknıe~int• ..,. ;.ıi! sürme .. 
!eri nıal.uJ bir hareket ı. '.naı.. iki 
nıı.ittefik mtrıtekctnı ::d'\'asetini 
V(o ınukı>dderaııııı idare •don dev 
!et adamlarile başkuın:ı •.danla • 
rı, şJıı.diyc kadar, her tt:r!ü rua
ce~adan içtinap et.mı~lcr; bü~·ük 
sogukkaııWık ve yük;ek •nk , c 
iuare kabıJıyeti gôst..:rnufilerdir. 
Bu ijil..at,,\ zaruret fliicıl ( tmadık .. 
ça Lö.ı le bir harekdr :ı ılmn a-
cak.ıarı muhakkaktır. • 

ABİDİN DAVER Birinci Sulh ceza mahk<omesin
de 9Glll(U-Va çoldereık tevıkif edil
ttnistir. Hızır sorgusunda Fer:
hanın kendisini zeho.rle.ıı.;mni, has
tahaned.n cıkın<:a ııece evine ça- 1 

ğırdığını, gidince de loaranlı.kta 1 
hücuma uğraıdı~ıru idu et.miş
tir. 

toı>u. (Alınan vıllı~ma eöre bu lımetre ı.~ taret zırhlan vardır. 
toplar 6 taı>ed r) 8 hava <fo·fi ma- Prof.ntern 1 .. 37 de tamir ve tec
Jo'neli tüfeiti, 4 tane 457 lik tor- dit ediııır.iş, •bir r~vaye:e göre u-
pioo k.ovımı. l tayyare atmı'Va zak şarka l!tinderilm.ş imiş ki 

ı lnuHiz tayyareleri 
mahsus katepült, 2 tavyare ta.;ır. bu da aoı:ıru olmasa gerek.lir. ' 
Mü:ıe-ttebatı 30 zabit 1200 ne~:<r- 2 - Komintern hafı! kruva -
d:r. zörü: Bu J(emi, Büyük Harpte 

~ 

(Başıarafı l inc:de) 

Paris, 23 (A.A.) - Hava dü.- şılanmıştır. v • • • •• 1 • d • d 
:ııckiğindı.n, cephede her iki ta- Süveri muhafız kıtaatmın ve ııpurı on erın e şı • 
raf faal keşif ucuşları yapmış- her ikı .kruva:ııör müreuı<:,00.:.ının ge-
ıar5a da müsademe olmamıştır. çit resminde tüvük bir kalalba-

Zırhları şöyledir: 100 - 225 mi- b.2.m Hamidıye i e bırkac; defa 
mulıareföe eden eski Pamiat -

'l:i:ınitre kalınlı~ıııda zırh ku- Merkurya kruvazörüdür. 1904 de 
şak. 250 m:Umetrelik kumanda h. 
kulesi, 125 - 305 m.limetrelik a- zme.e Rirmiı;tir. 6,675 lxındur. 

19,500 •beygir makine kuvvetile 

Londra, 23 (A.A.) _Alman _ 
ların ıhava zayiatı hakkında muh
telif gazeteler ve ezcümle Eve
nıng Standard ı:aze.csi J:ıir tak. m 
hesaplar neşrettikleri içın, saliı
hiyettar kaynaktan Royter Ajan
sı~a aşağıdaki sarih rakamlar ıe!>
lıg edilmiştir: 

Her ilri tarafın tayvareleıi, Ço- llk~iı'.ı~ı:~=~ yarar!ı.k detlı•'muharebe oluyor 
'ban köpek:eri gibi, keşif tayyare- gösteren bir-" sı.Jbay ve efrada 
si sürülel'llıi muhafaza ediyorlar- bizrı:at nişan 'taktı:kıtan sonra bah· 
dı. • riveli Ru"9el'in dul ıı.vcesine (B~ tarafı 1 inci saufada) 

ğır top tııretleri, 38 - 76 mi:l.iınot- vakt~e 2~ mil J(itm$j; şi.ımli 1!)-
re zırh ~verle. 20 mil 6Ur'ali wrdJr. 1ki uskur-

Fransız yıllıihnın kaydettijti !··-'-·- 1100 •- '-" ......... ~n ""mür alır ve 12 
lbir rivavete "Öre, Sovyet Rusva mi! sür'atle 5,300 mil Jı:at'edebi-
Ntkobyef teTSanes nde, 40 :la 44 lır .. W tane lJJ luk tıop, 8 tane 

41 Aman tayyaresi mıJıak • 
kak surette ve ~ tıı:yyare <le muh
temel olnra:k üslerine dönmem ş
tır. ~u rakam yalnız İngılz ada
ları uzerindeki -ı.ııe içindir. Mu
harebelerde İiı.ııilizler bir tek tay. 
yare dahi kaybetn:em's'erdir. 

Almanlar, Fransanın şarkın<la imtiyaz madalyası venniştir. Rus- Stokholm, 23 (A.A.) - Aftoo-
en az altı uzun uçu.ş yapını.şiar>- se', iki kolunu kayiıett~i halde bladet gazetesinin Mas.kova mu -
dır. güverteye çıkın.ıı;, aldığı yarala- hıılıiri, Balı.rcye komiserı Kuznet-

İngiliz tayytt~. geçen gün- rın tesirile son nefesioi verinci- zov'.ın tarare ile Mwımansk'a' 
le>re nazann daha az faaliyet göıı- Ye kadar arkadaşlarını teşci et- hareket etti,ğini bildiriyw. Sav-
term:şlerdir. miştir. yetJ.:<rin ıbütün kutup donanması 

Sarre'ın ..arkında şiddetli toı>- Kent düloü ·bütün k·abine er- faali~t~ geçmlye AmadediT. 
~ ateşi ohn~a da fazla mühim kanı ve deniz birinci lordu Sir Petsamo c;vıırında ansızın ln-
ibir netice vermemiştir. Dud:ey meıas:.mdc keza hazır .ıcikz Mosunun gözüJ<ıtnesi, İrııı;i-

Uanum yet <tibariyle Ahnan bulunmuş'arrlır. tiz J(emilerinin SovyeUer Birh-
lntaatının vazi}"e'tleri değişme- Londra, 23 (AA.) - Dün, İn- ğine karşı her hanl(i bir hare!!.ot-
mi.ştir. gilteren.ın şark sahili açığında iki te bulunacağı zantıeı:!:.lınemekli! 

Lonıdn, 23 (A.A.) - İn-gilızler Norveç vapuru Alman bombar- beraber, Mookovada endişe ile 
tarafından Almanyadan gelen bi- dunan ta'Yyarelerinin taarruzu· ks.rşılamnı.$tır. Moo.kovada zan-

na u~ıı;tır. 
taraf gemiler tarafından nakle- nedil~ine göN, bu gemilerin 

Bu.nlardan biri 1524 tonluk A- oli l • , __ dilen ~anı.n ve emtianın mü- hedcli Munn~ y ·y e ~ -
ı;aderesine karşı Vaş.i.ı:ıgtonun pro kaıbahra vajJurU ıtulU$1llUŞ, he - Rus ticaretine mani olmak4t. 
testoıaraıa İıı.gilterenin vermiş nüz Şni ıınl~ı.Wnıyan diğeri F.in blombaıdıman tll'.Yyarelerl 

olduğu cevaıp münasebetile dip- ba=~~~am, 23 (AA.) _ Ta- gece,. ~ndüz muhars!>e. etmek-
lomasi malıafilinde dostane bir ra vapuru kaıptaııı Roterdamda tedir. Sovyet tlll'~·velerı de fa-
lis•.nla tanzun· ed'·'-;o ohnakla alivetleriıne dev&r!I !!trn.L,lerdir. 

-· """"' Rachvaart "emi k>t.mıpanyasına Be -'-ta 440 500 •--·a:relilı: 1ıcro.bcr ibu notanın h'taraflaruı "' rzmı - _,., 
geminin çarşamba sabahı ihlbıır· Sovyet teeekkülleri.. ııön,Iİİ'k;. 13 

ıprote.;tolarına ra.j(men İngiltere- sız torµillend!ğinı bildirmL~tir. Sovyet uı,yyaresi d~.muş -
nin AJananyaya kıın;ı Uııısadi har tür 

be devam hak·lunı tamamile ma- yemen idaresinin Helııinki, 23 \A.A.) - Vüpuri 
l k olduğu nakt.ısında israr et- limanına 10 ıtiloımetre mesafede 
mekte olduP;u beyan oeıdllrn@kte- ye~iden tensiki ki.in nun..xada, harp gilf(ide EV 
di - detlen,..e!<tedır. Sovyet t~'lıira-
~ynl .notada, İll)(iltere bükü - _Beyrut, 23 (AA) -: 1'.'ak ~u- leli ·»\lRUll bu •ınıı>'.ilal.ar ıı.t -

kumetı, Yemen ıdaresını yen.ı - v·' dıı..r<5i Jt~ . ..,_( oaraşütçiller 
me<ti bıtarafların J(emilerile men- den tensik etmek üzere Irak:'lıf .ııışJ'M."ı -=ı~ Vüpııriye va-
•e'eri A~man olan malları naklet- ihir mü.t.elı3!18ısla.-heyeti ı:ö,,.._~ ' ~1 ış er..ırr. Kızı'ordunun B .. -
meltrı taJ<tlirinde ablukanın muh me.yi kabul ettWin.i. ;-· oazıla- ra.ma.ın11J. iırelb'lmek h u 

1 hl.k 1 . . .. aJmal b. . -·· -.ecek o'an 100 vun (•-""a g ı u.sıısun-tcme te ı e erını ~e a- yaya · ·müteşekkil· _,_ de.. emennıleinin yanlışsız ç.k-
rı icap edeceği ilA.ve edilmek.le- rı _.?rd" ....,... .ı)(l ,.ımdi daha muhakkak olaak 
dir. -· görülmektedir, 

Londra. 23 (A.A.) - G~r~·~'~'•'••••••••.;;;~;ji~- Mlllharebıı Kareli ceµlıesinin 
k Q hü.Lün uzunluğunca aynj şıd.detle 

~El arya Sinemasında devam e1ımekt00ir. Kızı.llar Man-
neı1lıeim hattının U:ıak Şariund~-

2 büyük v güzel film birden .• ki ;:.a'Pd.ıe mıntakaaında hiQbir 
kat ı netııce elde edememişler ve 

1 • Demır kapı ıtrasında 2 . s o N B U S E aooo örü, eııemmiyern miktarda 
tank ve zırhlı kızak tıırak.mışlar-

takdir ve ;~~~~~erek hükı1 • bin tonluk, 29 mil sür'atinde. 9 'l5 .ile hava defi.topu ta.sır. Top-
meLı tı:.r • ın ....W.yaya yar<1ın1 tane 406 lık a~r. 8 tane 152 Ik ları tecdiıt ed.:l.miştir. Alınan tei>-
mi.li 4t'aı:ı~ına davet eden vasat, 10 tane 100 !illt hava lığine ııöre sil3ılılar. şöyledir: 10 
hır tekL etmıştir. defi •-u, 2 tayyaıre tao•.yan bü- lıme 130 1 k 6 t Brüksel, 23 (A.A.) _ Man _ ~... - u • ane 7,5 'uk to-p 
nerheim hattının inşasında mü- yük bir zrrh lı yaı:ıııı~ta lmı.ş ve 3 tane 7,5 lu·k hava defi topu, .:i 
him bir nayı olan.ıı Belçiltalı ge- bu j;\':mi 1938 sonu.oda kızağa t~ne 4,7 lik ve 2 tane makine'i 
neral Bılı&Ju yakında Fin hü:kü- konulmuş imiş. tüfek, mürettebatı 20 zaıbil 570 
metinin daveti üzerine He's.ıı • TAYYARE GEMİSİ: n~ferdir. $imdi mek:t°" ıreın'6i-
kiye gidecektir. ı - Stalin: Xa.radeıi2Jde Ni-- dır. 35-70 milimetrelik bir zıriı 

23 k Mıl da 1 giivertesi vardır. Kımıanda kule-Stukho.lıu, (.U.) _ Fin • olayef tezv arın yaı:ıı an i.i 140 mil· 
1 

lik 
14ıı<iiya resmi tebl'm- ..;;,,.~. Ka- ve ~ı tN5 den 1939 a loadar .,. ıme re toı:ı kuleleri 

...,~ .,_ . 9000 •-nd S .. ' 76 mı ımetrelik zırhla :ın..,.,,_~ur 
reli Benıalunda demir yolu bo- süren bu .ıenu "" ur. ur - HAF1F GEMİLER: .,...,...., · 
yunca ilerliy•.:o Sovyet ıutaları ati 30 Tıi!d.r. 12 tane 100 lüle 
V.i.ipuri'ye 13 kilometre mesafe- hava Jefl ı.opu ve meçhul mile- Kar&denizdeki Rus fl'munda 
ye varmv;lardır. talY" fı.va defi makineli tüfe~ lG-12 tane muhrip, 6 refakat tor-

Bu teb~. Fin kıtalanrun Man- :;>• tal"-' tayyare veya dE!!l!z tav- pitOOC>tu, 30 kadar denizaltı ge-
l t İn ili m'8i, 5 mavn dökücü veısair yar-~heim hlfttınm Yeni mevzıle- yam qır. il zlerin verdi· dımcı gemiler; vardır kJ, onla!'ln 

ri üurırıden hanıti noktaya çeki• ı lti ~Omata -ııöre, b.ı ııemı eski 
diklerini gösteren ilk u·~' ·~·- Admmtl Konn .)of kruvazörün· ev.safından da ayrı bir yaz;da - .ı. bozmadır r. baılısedec~iz. ardır. Sovyetlutalannın .<11dık· en. . . j .;er kaynaıklar Hillöa edtrsl!'k Karadenlzdek! 
lan en derın noikt.;ı sı.nnma"ın yenı ibır ııemı olduiunu söylüyo.r- ı "'--· 
garb.nde w bu sf'hre 'bir .. ık'.ıır lar. ~·,et filosunun şu ııerniierden 

,,_ ._. ..... o.~1 A"tR KRUV ZÖRLE mü.reJcium •. oidµıtwıu ..n,.;;,.;;z,· 

İ~i: iz sahılleri Heuioland ve 
batı cephesi de datıil olduğu hal
de ce(>henin bütün bölgelerinde 
Alman'ar mullıa'kkak olarak 110 
tayyare ka}•betmişlerdir. Bu ra
kamda Fransızların diişürdüi:ü 
ıtayya:reler dah;J de~-dtr. 

Londra, 23 (A.A.) - Times ı:a
zetesmın Canberra muhabiri, as
keri tavyarecilik sahasında İn
gilterenin sarfettiği mesaiye A
vuaturalyanm !Ştiraki dereces.ıni 
ihtiva eden yazdığı b'r yazıda 
Avusturalyarun 10.400 pilot, 15.60() 
mitra1vöz ve 30.000 müstah!az 
efrat v~evi taahhüt ettiği söy· 
!emektedir. Bu dominyon nüfu· 
sunun 7 milyon raddesindP ol-
..j..... ... •••• " -

u~gıı <IU~Ülürse bu taahhii • 
dım azameti an'.aşılır. mesafedı:dir. '.""J'IO:_,_,"ık"'laruı'uv -- u A R: .. ---.. 

.. ~ı .. - • 0~"" 1 K i K k ı i : Zıdılı, ııe'Cle taaı;:"':'K in:S3'1 ve malıeıne . - •• nsn • a"' wı airr kfu... 1 : Trryare ııeınlısl, J" "J 1· J 
da.nl>eı1ı\Jka.bllirıde 8 kilaınetre vazörü: 1913 de, N:ko:avefte, in- • 1-3 : Ai;ır kruvazör, ngJ tere '" ta ya 
;.avlf' kilometre arasında araz' şasına baslan an bu ~i arava 1/ 3 : Hatif ltruvazör 
~anmış oluvorlar. Fin.er Y\'• ham ve ihtilru ııird i!i için, 1931 10-12 : Torpjto muıııri,~ <Bas tarafı I illci savtad.aJ 
nı mevzlerinde kuvvetli olarak de ikmal edil<>bibnistir. B'r de- 6 : Refakat 1ıorpitdlıotu ~~ ,:1a.büsultene~'?'idi~a_me1e tatbi • 
tes:s etmis oldukl-arını temin et- !:, İsbnbula da Relıniş olan bu 30 : Denizaltı gemisi. ' """" ~-
mekte iseler de Sovvetl.:rin F n- -.uuvazör 8,030 tondur. Makine- AB.tı:ilN DA VE& İvi malı1mat almakta olan ma-
le_:i şidd~e tazv:.k ettiJderi a~i- leri 55,000 .bey~·,. kuvvetind'E'd:r; l!!!!!!:"'~~!!!!!!!!''."!!!!!!!!!!!!!!11!!!!11!!!!11!!!!'!!! hafi!, üç gün Romada kalacak o-
~· .:;ovyet tazyiki şimdi 4 uskurludur; Sür'ati 25 - 26 a:nil- 1 lan B. Bastianini'nin bu mesele-
butun Berzah ~enisliğJıce ya- d:,.. 450 ton kömür ve 690 ton l:Selçikada tuğyan nin halli;;;; ;nıt;::;!;;:. ~·teki!· 
uılmıstır. Fa•kat. doıhıda Rus- ma.wt alır. Bu kadar maluırkat- B ··~ 1 .,,, , , , , ı İe>rl Londra kah.nesine tevdi ~ 
lannıgelen kuvveUerini d.'eri sür- la saatte 14 mil :ıür'atle 3700 mil .. ru e., ~~ ıJ'\.I\.) - K~rların 1 mesi ve hilhazmla R<ittıtıda bu-
dükleri Taioale Yaıkin nde bu lrated:ıbil'r. 4 tane 180 lilc aınr 

1 

sur'at!~ erimesi Strond ve Liege lunınakta olan İng!lii mübay~at 
t .,.,.,_ f1ak top, 4 tane 102 l.iık • tan 3 · ınıntaka!arında tuğyan 'ar husu- ilı:amisyonunun hı!reketifü telilr a.·'"" muva ıvet ı:östereınc- ve.. e 7 lik le ııetirmiçlir, Hasarat m""mı· -
rnekbedir. Bu bfil111:deki zayia- hava defi topu, 4 makineli tÜfett , d' wu etılıl'l!li mtıfıtemel olduğunu beyan 

tın geçen hafta 25.555 olduğu söy- i jpiiliiiii~~-~-~~~~~---·-~ır~. İİİİİİiiiİİİİİİİiiİİİİİİiİİİİİiiiİİİıiiİİiiiiiiİİİıİİİİe~biıek~~tedl~~r~')..~..-. İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİilii!i lenmekte<lir. 1 

lielsiıı.ki resmi tobliınnın müte- 1 .. B U G o· N 
bakı kısmında şöy«.> de-nilmekte- Dünyanın en tath sesli b ritonu 
d:r: .Melek N ~ 

•Berzahta düşman Unolajervi C-:.. L S O N E D Q Y 
il': Vuoski .arasında Kaemir de- Sinemaaınd.ı V t R J t N t A B R u c E .., L t ON EL BAR R y M O 
mır yolu ıst.karnet'nde ve Ta- tarafından Mi<a!Ade bit tanda vücude ııetinien R E 
ip.a!~e .~üc.~mlarda bulunmuş, N!:F1s b:r AŞK MACERASI 

R 1 C HA R D ADAM S J E A N O A B İ N dır. 
G W E N L E E il'> 1 Sovyet kıtalarının Koivista ka-

Ga.,gsterler ve haydutlar filmi 1 C H EL MOR G AN lesine !Rirdiklerine da.r olan ha-
ı:ıuskürtülmuştür. DÜ$ınan Tai- A L E v ş A R 
palede 2000 zayiat vcrın ştir K 1 S 1 

Pitkaranta'da 200 arabayı İht;. 
va eden muhtıelif Sovvet iaşe . İl.3.vetell! METRO JURNAL 
kollan tahrip edilınl$t:r Buglıuıaat l ve 2.30 da tenz:U\t!ı matlııe!er 

İs anbulda ilk defa ta.rafından ~ şahıeııcr berler, Hels!nkiden ka.t'i surette 
İldvcten: Son FOKS JURNAL dünya havadisleri tekzip edi~ektedır. 

• 
Paris, 23 (A.A.) - Mebusan 

meclisi, F.inl:ı.ndiy ayı tıılittefikan 

- ,_ 
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HAS T 1 R A ş B 1 ç A G 1 • 

Bıçakların en ucuzu ve en iyisidir.· 10 adedi 25 Kuruş. 
Hasan deposu: Bahçekapı, BeJ:_oğlu tramvay durağı karşısında. Şu_beleri: Ankara, Karaköy, 

Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, Usküdar, İzmir - Kemer altı, Eskişehir Istiklô.l caddesi No. 324 
- . 

R ·A D V .. ..:. ·. . AN i T ES i R 
!&tan.bul 4 ün.cü icra Memur- j 

tuğun.dan.: 

Bir al;ı.ca~n temini zımrunda ı 
haczedilip paraya Qe'VJ'ilmesine 
karar verilen altı gözlü Frijider 
maııka dondurma muhafaza ma
kinesi ve i<ki bildrdo masası Be
yoıj'lunda İstiklal caddesi 453/1 
No. lı Yeni Spor Lokanta ve bi
rahanesi.ı:li'.b 28/2/940 çarşamba , 
günü saat 9 da Bi.rinci aa-ttırma 
ve işbu günde kıymetin yüzde 
75 ini bulmadığı taıkdirdc 1/3/940 

Güzel 
DALGA UZUNLUCU ~ 

'iA.Q. 11.n-. ı•ıts s-. •• ıt•. 
r.A..P. u.n-. 1411 s... H &•. 

HU-. UIJt.., 1Hll•· 

24 Şubat Cumartesi 
12.30 Program ve memleket 

..a.at ayarı, 13.35 Aıaııs ve me
teoroloji hab_rJeri, 13.50 Türk 
müziği; Çalanlar; Vecihe, Fahı.
re Fersan, Refik Fers::n, Reşat 
Erer. 

l - Okuyan: Muzaffer İlkar. 
ı - Kü.r<hlı H.cazkar peşrevi, 

2 - Ref.ık Tala• - KüTdilı H. şar
kı: (Meftunun oldum ey veçhi 
ahs;n), 3 - Muhlis Sabahatt..n -
Kürdili H. Şaııkı: (Ey ben:m bah
Ü}anm), 4 - Muhlıs Sa!bahattin -
Hicazkar türlkü: (Em:neımin on 
b('~e vardı yaşı), 5 - Muzaffer 
! .kar - tfrrıkü: (Yeşl çamJJ yay
lası), 6 - Muzaffer İlı.'<ar - tin~ 
k.,· (A.Şkımızda dugwn var, çö
zemez onu eller), 

2 - Okuyan: Melek Tokgöz. 
l - Arıf Bey - Suz .naı< şarkı: 

(A$kınıa yanmaktadır), 2 - Mu· 
aa Silır,yya - Suzmaık ş:ıritı: (Sen-1 
8'Z nec }er geçti hayala\ Je), 3 - 1 
...... - Suzınak şa.r .. u: (Bir Wl(Ü· 

hınla katıı.dnn gönlümü verd.ın 
sana 14.30 Müzik; Riyase.i
cunıhur bandosu (Şef; İhsan Kün
çer). 1 - V. Bury: Marş, 2 - R. 
Volls.edt: La bella cırrmenc>ta (İs
panyol val.;ı), 3 - Jo'lıann Stra
uss: Ya.asa operetinden uvertür, 
4 - G. B.zet: L'aresinıne-d<m 
.ık nci sui:e, (1) Prelude. (21 En
temıezzo, (3) Menuet, (4) Fa
randok., 15.15/15.30 Konıışma 
(Kadın saat.,. 18.- Program, ve 
meml~et saat ayan, 18.05 Rad
yo ork•slıra.;ı, 18.40 Konusma, 
(Yurt bilg.si ve sevgisi), 18.55 
Serbest saat, 19.10 Memleket sa
at ayarı. Ajans ve me~oroloji 
haberleri, 19.30 Türk müziği: Fa
sıl heyeti, 20.10 Konuşma (Gü
nün ıınEseleleri), 20.25 Türk mü
zıği: Çalanlar: Veci~ Reşat E
rer, Rıuı-n Kam, Cevdet Kozan, 

1 - Okuyan: Nuri Hah! Poy
:raz. 

1 - Fera-hna'k peşrevi, 2 -
Tanburi Ali Ef. - Ferahnak bes
te: (Ah ed€'t' inler ııönül), 3 -
Tophanelı Haıyrı - FE'l'ahıı:ak şar-

FAŞ, DIŞ, NEZLE GRiP 
f\OMATIZMA, NEVRi\LJI 

KIRIKLIK 

Yalnız 7 Gün Zarfında 

BU ŞAYANI HAYRET 

inanılacak 

~ey değil, diyorsunuz -

BİZZAT TECRÜBE 
EDİUİZ 

DEGIŞIKLİKI 
Bayan D. BRAMALLE, bir haita 
zarfında tecrübe ettiği bu yeni 
güzellik tarzı tedavinin cazip te
sirinden hayrette kaldı. 

kı. (Tesiri tahassürle gönül) Ancak bir hafta zartınaa bin- ltlymetit unsur şimdi, pembe 
4 - D de - Evcara şarltı; (Ge- lerce kadınlar, bü:ün buruşuk - renkteki TokaJ.on kreminin ter-
çen hafi" kayıkla lıoo geçerken), luklanr.dan kı.:rtı:!dular ve bir kibinc!e mevcuttur. 
5 - Dıde - Evcara şarkı: (Gel ~k S::!lle gençleş!Uer. Alimler, Her aşanı yatmadan evvel 
ey güzeller se~ri). 6 - Osman yaş iierledıı<ç~ b~ '"-' . .:!·ıukıann bu kremi kullanınız. Siz uyur -
afa - Eviç &.mai: (Sabreyliye- meydana geldiğini keşfe:mişler: ken cildinizi besleyip gençleş -mem ol l(Üle canım demedikçe)' dir. Çünkü, ihtiyarladıkça cild ~irecek ve buruşu:k!laıu:nızı 
7 - Saz semailll bir çok kıyınelli unsurlar:nı giderecektir. Ancak bir hafta 

2 - Okuyan: Müzeyyen Se- kaybeder. Bu unsur!an iade edi- zarfında senelerce genç görüne-
nax. niz, cild ;yeniden tazelenir ve ce'ksiniz. Gündüzler için yağsız 

1 - Ref:ık Fersan - Hüseyni canlanır. beyaz renkteki Tokalon kremini 
~arkı: (Leb.nde ararkm sebnem- İşte, Vinaya Üniversitesi ı:ın>- k ıı S ah 

· ni feso··ru·· Doktor STEJSKAL'ın şa- u anınız. iy benleri eri-li gül), 2 - ......... - Hiısey t' k 1 . '-1 
.,_ b' '-ltu" yanı hayret ke:" de budur. ır ve açı ıııesa.me erı ~~~·, -tüırk:ü: (ui karpuz ır 1<v "a ~.u 'D<--

) 3 H .. • Genç "-·vanknn hüceyrele - t=. ~..- kaç run zarfında en gıj!ar mı , ......... - useynı ·~-, 1 rt 
1ürkü: (A Fadimem had. senle rir.den istihsal ve •B OCEL> se ve bJ esm~r bir cildi yu-

5 M .. 'k K"-'"· t'bır' edı'len cildi ihya eden bu muşat:p be:•azl .. tu kaçalım), 21.1 uzı : u,-~ or- . =;";;;::::;;;;~~~=========;::;:===;==~:::;::==== 
lltestra: (Şd: Nec•p A..."1<ın), 1 - • ı · k H 
Lindma.nn: Volıta sankısı, 2 - 1 tahvUat. ık&mb;yo - ırıuıkut !bor- ı -- ıı.,,OCU ekimi. 
Ha:ns Thaler: Ku-KU'k (Polka), sası (f:yat), 22.30 Kon119Jla (Ec· O Ah l Akk 

Ve botun ağrılarınızı 

derhal keser. lüzumunda 
günde 3 kaşe alınabilir · cuana günü ayni :m:ıhal ve ayni 

saatte ikinci arttırma suretiyle 
satılacağı ilan olunur. (24698) 

ZAYİ - Kadıköy As'kerlik 
şu'befiinden verilen te-rhis ve 
yokla:ma ve&ikalarımı zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağını.dan eskisir 
n:n hükmü yoktur. 

1309 do!jumlu Karabet oğlu 
Y ervan.t Azatyan 

imtiyaz sahibi ve Neşriyat Di· 
rel·tl'.-'i~ F i?:?ı:"'J' R-.cıldı.ğı :ver: 

SON TELGRAF Basımevi 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Muhammen B. % 7,5 temilııl"ı Eksıltme 

Cinsi: Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 
.::.::::.::..~--=...::..::.:.=.:.~-=:..:....:.::.:..:..~~~~~ 

Muhtelif ecza 
Tuz küfesi 
Lastik 
rondela 

7 kalem 
3000 adet 

20000 • 

1086 10 
802 50 
800 00 

81 45 
60 18 
60 00 

Açık ek. 
> • 
' • 

14 
15 
16 

1 - Nümune ve 7 kalem ecza müfredat l:istesı mucibince yuka· 
rıda cins ve miktarı yazılı üç kalem eşya açık eksiltme usulile sa
tın alınacaktır . 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme 
saatleri hizalarında yazılıdır. .. 

III - Eksiltme 27 /II/940 sali günü Kaba tasta levazım ve mu
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Küfe ve rondela nümunesi her gün sözü ııeçen şubeden 
görülebilece~i gibi ecza müfredat listesi de parasız alınabi:ir. 

V - İsteklilerin eksiltml' için tayin edilen ııün ve saatlerde % 
7,5 ııüvenme paralarile birlikte mezkur komisyona g"lmeleri (1100) 

Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi Satış 
Memurluğundan 

İstıefo kızı Katina, Hazine. Fotini, Aspasya, Anast.asya, Hr ·san-
1.i ~ Pıı$kova var;sleri Katina ve Anastasyanın şayian ve müştere
ken mutasarrıf bulundukları Büyükadada Cami mahallesinde ~arkı 
Felek sokaj!ında ;.ı;ain 22-1-22-2 No. lı gayrimrnkulün izalei şüyu 
SW'etiyle satılmasına :karar 'll'<Tilmiı; olduğundan açı.it arttımııya 
konulmuştur. 

MezkUr 22-1-2.2-2 No. li hane 32 metre mur<bbbaı zemin üzerine 
yapılı zemin katında hr oda, bir mutbah, birinci katta bir sofa üze
r'.nde bir oda ve bir hela, üstünde ufak 'br tavan arası vardır. Ha
M• harap vaziyettedir, kıymeti muhammeıresi 495 liradır. Müzaye
deye i$tirak edenler yüzde 2,5 n.:sbetinde pey akçesi v.,..ec: klerdır 
Vergi, tenviriye ve tanzif,ye lbedeli ihaleden tmzil olunur. İhale 
pulu ve yirmi senelik tavjz bedeli müşterive aittir Bir:nci arttır

ma 25/3/940 ~ihi.ne müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya ka
da:r mahkeme Jtoridorunda icra olunacaktır. Bir' nci arttı:rmada 

!oymeti muhammmenin yüzde 75 inı bulduğu takdirde müşteriye 

ihale edilir. Kıymeti muhammenenin yüzde 75 İni bulmazsa en 
('Ok arttıranın teahhüdü baiki kalmalk üzere on beş gün dı>ha uzatı
lıp j;u;nci arttuma 11/4/940 ~rşembe günü ayni saatte icra ve en 
c;ok cttırana üı:tlt:i bt\yesi yapılacaktır. İhale tarihinden yedi 
gün zarfında '081'8 veri~ müzayede feshecı:lir. İki müzayede 
uası.ndaki fark :müstenkil müşteriden tazı-.:-iıı ettirilir. 

Olmak 
için 

r şeyden evvel 
ıılbhttli ve parlak bır 
tene, lekesiz •• iliiz· 
giin bir cilde mali~ 

olmak lizımdır. 

KREM 
PERTEV 

Sizin de cildinizi 
gilzelleştir•r, gudde· 
)erini beshyerck can 
landır r. 

40 senelik bır tecrü oe mahsulü olan KR !M PERTEV tertip 
ve yapılış tarzındaki incelık dolayısıyle, tenin fazla yağlanma· 
sına mini olur. Yağsız olarak hllıu .:.i tüp ve vazolarda satılır. 

• 
Unıum Ayakkabıcı San'atkarları 

Kooperatifinden: 
Koop'ratifimiz'n yıllık umumi hey'eı topl.antısı 12 mart 940 

tarih'ne müsadif salı günü saat 14 de Çarşıl:apıda Ayakkabıcılar 
Cemiyeti Merlo:zinde yapılacağı sayın ortaklara ilim olunur. 

RUZNAME: 1 - Mecl'.si idare ve mürakıp raporla:ının okun
ması, 2 - Sene] oc bilanoonun ve yen; sene bütcesin.n tasdiki. 3 -
Nizamnameye gön: idare hey'eti ve mürakıplerin intih~ı. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklann mik· 
ropiarmı kökünden temizlemek için HEL:\-IOBLÖ kullanınız. 

Böbreklerin çalışmak kudre!ini arttırır. Kadın, erkek idrar zor'ukla
rıru, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane J.itihabını, tel ağrısı:;:, sık 
s k idrar bozmak ve bozarken yanmak ha '!erini giderir. Bol idrar te
min. eder. İdrarda kumlann, mesaneQe taşların te~ckıkü üne mani 0;.ır 

DiKKAT: HELMOBLÖ idrannızt teır.izl:yerek mavileştirir. 
S•hhat Vekfilet:nin runsatırıı haizdir HER ECZANEDE BULUNUR 

İstanbul Lokantacılar Cemiyetinden : 
Cemiyetimizin 1939 yilına ait idare hev'etı mumıelat ve hEsa

bat raPOrlarının umumi hey'ete arzı, azan n t• k.iflerin tcLkik ve 
idare hey'etinin müddetler.ni ikmaal eden nısıf azası yerine ye~ıd 'l 
iııtihaıp ic.ası için kayıtlı üzamızın Ceınvet hüvivet cüzdan:ar ,ıe 
birlilkle 29 şubat 940 p_rş(mbe günü saat 15 de Belediye civarında 
Babıali caddes nde 10 numaralı binadakı Cemiyet İdare Merkezın
de hazır bulunmaları rica olunur. 

ZAYİ - 1340 senesind~ Mer-
can Sultanisi dokuzuncu sınıfın
dan aldığım tasdiknameyi zayi 
ettim. Yeni.s:ni alacağımdan es
.lt;sin.n hükmü yoktur. 

343 Fahrettin Mustafa 

TAK~IM ve liAVA 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 
Büykada Güzeller •okagında 

22 No. da sa.kin iken ikamet
gahları '11'1''.<;;hul Hir.,ı:na ve A, 
ııastasyaya: 

İstefo kızı K~_tina, Hazine, Fer 
tini, Aspas:ya, ve PasJı:ova varisle
ıri Katina ve Anastasya ile şiıyıan 
ve müştereken mutasarrıf bulun
dui(ı.ınuz Büyükada Camı maJ1d· 
lesi Çarkı Felek so:.~gında k<.iln 3 - Joh. S~rauss: Vals, 4 - Becce: nebi dillerde - ya~~ kısa dalga· \ t • ffi8 oyun rı, 

Noturoo, 5 - Levine: HÜln<ıı'esk, postasiyle), 22.30 Müzik: ~ Taksim-Talimhane l'•las N-.. C 
6 - Fmnz lıelıar: Şen dul ope- (pl.) (Saat 23 e kadar yalnız u- PHardan maada her glin &a>tt 
retiııden Foks - trotlar potpurisi, ı ı •oı""' ~- dal~a ~atas<yleı, 23.25/23.30 15 den soma. Tc: ~ "" ' 22.15 Mmn.:eO<..t saat ayıarı, A- ~~· ~ "'"" 

Mukfu gayr:ınenlrul iw.nnde ipcte<k sahibi al.a.'.:.."'klılarla diğer 

alikadarların ve hususiyle masrai ve faize dair iddialaa-ını W gün 
zarfında bildlım.eleri lazımdır. Aksi takdirde satış bedelinin pay
laşmasından har~ :kalırlar. Daha tazı.. malumat alma!k istiyenk• 

ı >'n ila.ıı tariaıinden itharen hertı:esin göt:Wilmesi için açık: bulun
duı·uacaık arttırma şartnamesiyle 933/81 N., lı dooyaya miiır~atl.a 

· vesaiı.;. görebilecekleri ilan olunur. (24687) 

22-1-22-2 No. lı gayr .ımenkulün 
24 Şubat izaki şüyu suıetivle satılmasıra 

C U M A R T E S i ikarar verilmiş o:duğundan açık 
Hicri: 1358 Rumi: 1355 arttwmıya konulmuslur. Birin-" - t esh Y arımti progrırın ve kapanış. • ... .....,~J.,..i: ,_aa , 'l!!l -

]arı::t u----- . 

Zümrüt taşlı kupaya geliııce. O 
Mılbasenin kupasıdır ve ı;aray~a, 
işret meclislerinde kad;nların ıç
tilueri şarap kupalannda hep 
zümrüt taşlar bulunur. Birazdan 
1:>uraya Sarabunayı getirecekler. 
Ha· ife de gelecek. Talbii ~~içe
cekler ve kızıma şaralbı lbu zum
rüUü kupa ile verecekler. Halbu
ki bu kupaya sana, kin ve tıınıın
ıdan evve~e J;a:ıı,,ettiğim o kal
tak cariye Saadan zehir koydu. 

Tefrika: 152 

- Ne :ır~m? .. 
- Evve.a kızımı ölümden kur-

tardını .. Sonra da ... Bel.ki işimi
zi lro' ay !aştıracak bir harekette 
bu:undunı. Bu akik kU<pad~ şa
rap içecek olanın ruhuna ŞJJn . 1 
diden dua edebilirsin.. Haydı, 

burada farı'a kalmıyalım. ve t~
rassut mevkiimizclen netıceye ın
tizar edellın .. 

Scttı Züıbeyde tam cüclıilş a
lemi icinde oğlunun yanına yak
laştı. 

_ As'anım, dedi. Nasıl, cari-

sevecel!'i bir lı:ı%ın, senin için ha
zırl:filiun n.~te?!\8 bir Jtiize1in 
yanına götüreyim .. 

.halife annesine baktı. 
- :au söylediğin :reni bir ım 

mı? 
Diye 90rdu. Sitti Zübeyde: 
_ Evet, dedi. Yeni bir lı.ız. Ve 1 

onu sana ben hediye edi')"Orum. 
- Niçin buraya getirmedin ve 

beni nereye götüreceksin? 
_ .AJ:ıt.asenin köşküne götüre

ceğim Ye o kuda seni orada bek
liyor. 

Aljbasenin köşkü ... 
Bu köşkün esrarlı zeovıkini, içe

risini ııörmediği halde birçokla
rı gibi ku'aktan işitmiş olan ye
ni ve genç ha 'ife bir taraftan an
nesinin hediyesi kızı bir taraftan 
da bu esrarlı eğlence ve zevk mUr 
hit.ni görmek g'ıbi çifte merak i
çinde yerinden fırladı. . . 

- Haydi, dedı. Haydi oraya gı-

. O 1<·-· ven.i getirilmiş olan ca
rıyel~r v..etin--4,rülmümininin hu-

~an U:kiQ> ettileWnanlar da ar; 
Bahçe .. Baj\<iat hi'Aı~ 

nm üç ,ııecedir halka acım:ayı· 
lan büyük ~i hali ve yah 
«eç olmasına raJt;rnen ıballt ile do
lup dolup ıboşalıyvrdu. 

Sarayın se!imlılı: ıusmında ~vk 
a 'emi süren ve yeni Halifen~ 
ömrüne dua eden Bağdat ek1ıb.ı
rinin ara sıra dost perdede~. y_uk
sı>'ttiltleri sarlıoış naraları buyuk 
1:.aJıcenin muhtelif köşelerinde 
grup teşkil etmiş ha:k şarkıcı 
ve çalf(ıcılannın ahenltlerı ara
sındı:. ka)"loluyordu. 

iş•e Emirülmi1minin bu hah -
çeden, bu halk arasınd.~n l{eçe -. 
rek 3itti Abba5enın köşkune gı
decekti. 

2 nci ay Gün: 55 Şubat: 11 ci arttırma 25/3/940 pazartesi 
Muharrem: 15 Kasım: 109 saat 14 ten 16 ya kadar mahke-

larını taşıyan cı.l"iyeler daha ar- Güneş: 6,46 Akşam: 17,53 m" koridorunda icra olunacak-
kacla tül libas' ara lb;;..;\nıııı;;~ mu- ö tır. Birinci arttırmada kıy,·~etı' ~ ~ -. ile: 12,28 Yatsı: 19,23 "" 

h"annıd iykeler,y.,.a:Jdaııe!er olduku İkindi: 15,29 İmsAk: 5.07 anuhammenenin yüzdo yet.mış 
a e enw Sleaymın bahçesin- beşini bul.ıın;a anüst.-riye ihale 

de ve ziyafet.inin taıılwş'uğu iç~ BAVA V AZİYETJ - ediliı:-. Birinci arttırmada kıy -
de olan teballfilllm l<>a.sından gC9- m:ıti muhammenenin yüzde 75 
tiler .. Sitti A:bl:ıasenm· '""-kün' u· n y eşi1köy Metooroloj~ istasyo- . b im -..... mi u azsa en çok arttıranın 

'\oe geldiler. nı.ından alıııarı malünıata .ııöre, t~üdü baki kalma•k üzere i-
lı.atıruıa'\ ~ı.;:n ıb~,~~·'· alt h«va yurdun Tr.akya Ege ve kinci arttirma 11/4/94-0 perşem-
kada.şmı · •tiin eJl(l "<: ıı... .AJ<>deniz lkıyıformda bulutlu ve be günü ayni saatte icra ve en 
şürdü. Onlar eı,7· • .""{e ...._ 1 •· . .. -ı.. tt 'hal raber yukarı .... aJ,1l -~alit eSimıı..- Jtapırlı ·."". ~.şlı dıger bölgelerdE< """ aa- ı·rana ı ei kat'ivesi va-

...,. ,hudi tıılacağı tebli" ma•kamına kaim sann henüz dönrncmış ın:ıı, ruzı;tar..._ ·~ vağı.şlı geç - " 
dan meJak içinde idiler. SW.ıı;:1i:~- da cenup, diğer - "'•ııun- olmak üzere ilan olunur. (24687) 
lifenin de buraya gelişi arkadı.., lınal istilkametinden. ı ~ r. -------....... 
Jarı hakkındaki en'"·hlerini ar- O'?' ş M . a havzasında ~.A.L.IWW~ -

DOKTOR 

~ J Ege ve arm"r 
tımııstı. Maamafih Ha.idin neka- • şeklinde diğer luğuıilr.?!t'e\Iİ MU),ammed 
dar cesur ve cür'etkiır olduğunu ::ıeyrde ~~~uvve. ti<! esmiş~ E- 1 lerimizden özur "''-1 çok-
biliyor'arc!ı. İcap ederse onun yar- _, __ 
dımına kosmak için gidilecek yer ııa Marmara denızler iylc K_ara· 
lu da bfüyorlardı. deni'°'n garp 1araflarında şım.31 \ .. ., •• * iırtınıı.ı d<>vaım etmiştir. D~n, 

Sitti Züıbeyde, oğlunu almıya istanbulda bava alı ve yqgış- Feyz·ı Ahmet Onaran 
Bu izahat Halidi de dehı;ete 

aalm~ı. 
Kayhed~cek vakit voktu. 

yelerden memnun musun? 
Başına şarap vurmıya başla -

ıruş olan Muhamımedü.!emin: 

delim.... l 
(Muhammedülemin) in yanın-

Gilmanların taıııdılclan meş'a
lelerle çevrili ve bir ziya_ çe~
beri halinde iler!iyen Halıfenın 
kafilesi bahçeden geçerken et
raftan: 

dan da Valide 3ultanın dairesin- lı geçırw; rüzgarlar şimalden sa-
gittiği zaman haris cariye Saa- \ 

de bek'.iyen Haronun kızı Sara· nivedc 7.9 rnct"e hızla eıımı:;tır. 
ClldlJ'• ft riloreVIJ'• miilebaru.ın 

l'a&U \"'"iç bor ı:ün abahlaıı J 
akşama kadar Haron ani bir hareketle züm

:riillü kuııayı kavradı.. Di.ti!"'I 
ve azı,cak eörulen lbeyaz tıoz-.ı a
lı:ik taşlı kuıpanın içine aktar -
ırıa etti. 

Halit hayret içinde sonlu. 

- Hepsi .. Hepside mü.kemmel 
anne:. Dedi. Fakat hiQbirini de 
gönlüm adam akılli sevmedi.. 

- O halde gel seni i:Önlüııiin 

da kardesi Salih de vardı. 
Fakat Sitti Ziiıbeyde ona ora. 

da yürüverek sa 'ondan cıktı. 
lunduktan sonra oğ:unun yanın
da k~ll1""61 ıçi11 bir işarette bu-

- Maşaal' ah ... Ma.şaallalı ... 
Sesleri yükseliyordu. Genç Ha

life, annesi Sitti Zübeyde ile be
raber önde, arkada ellerinde saz-

Adro~: Babıali Cafaloflu 
JOkUJiO 'ko•••lnd• No. 43. TeL ··s 

------~ 

bunayı ııetirmiye gitmişti. S~t 14 de hava tazyiki 1020.6 
Genç ve güzel kız dil ,bilm<"l ro- milibar ,.ı.;. Sühunet En yüksek 1 

lünü yapan Haronwı kızı, tercü-
manlık eden cari~·e ile birlikte 5,2 \'e en dii.<;ü~ 3 santigrat ola-

belı.li.vordu. (Arkası var) ralk kurdcdilınışt.ir 


